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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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บทที 1
บทนํา
กระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลก เป็ นกระแสทีครอบคลุมไปทัวโลก ทุกประเทศ
ต้องมีการปรับเปลียนสังคม เพือรองรับการเปลี ยนแปลงทีเกิดขึน ประเทศทีมีขีดความสามารถใน
การบริ หารจะเปลียนแปลงได้ดีและได้รับผลกระทบน้อย ส่ วนประเทศทีไม่สามารถปรับเปลียนได้
ทันเหตุการณ์ยอ่ มได้รับผลกระทบมาก จนเกิดภาวะวิกฤติขึน ดังทีประเทศไทยได้ประสบกับภาวะ
วิกฤตด้านเศรษฐกิ จ ด้านการเมือง และด้านการศึกษา โดยเฉพาะสังคมไทยพบว่าการศึกษาเกิด
ความอ่อนด้อยทังในด้านการบริ หารจัดการ และด้านคุณภาพการศึกษา ส่ งผลให้ประเทศไทยไม่มี
ศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ1 รัฐจึงกําหนดนโยบายเร่ งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาเพือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่กบั โอกาสและความเสมอภาคทีคนไทยทุกคนพึงได้รับ มุ่งเน้นทีจะ
ปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการและกระบวนการการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ทุกส่ วนในสังคมสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานโดยยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ ปฏิรูประบบราชการ และ
จัดการศึกษาเพือให้เกิดเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ กระจายอํานาจสู่
เขตพืนทีการศึกษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและสถานศึกษาจัดระบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ ส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชี พชันสู ง และส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึ กษาทุกระดับ โดยมีสถานศึกษาเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดการศึกษา เพือให้นักเรี ยน
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมเต็มศักยภาพ สมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการดํารงชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื นได้อย่างมีความสุ ข2 ซึ งในยุคทีมีการเปลี ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วตามกระแสโลกาภิวตั น์ทีทําให้โลกไร้พรมแดนเช่นนี ทําให้เกิดกระแสผลักดันในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ให้นาํ ไปสู่ การวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิ งรุ กและเชิ งรับทีสําคัญให้
เกิ ด ผลและก่ อให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงทางการศึ ก ษา โดยมี อ งค์ป ระกอบสํ า คัญที เกี ยวข้อ งกับ
ผูบ้ ริ หาร คือ ผูบ้ ริ หารการศึกษาในทุกระดับ จะเป็ นผูท้ ีมีความคิดกว้างไกล มีสภาวะความเป็ นผูน้ าํ
กล้าคิดกล้าเปลียนแปลง กล้าทําและกล้าตัดสิ นใจ ตระหนักในความสําคัญของการมีส่วนร่ วมอย่าง
กว้างขวางมีความสามารถในการจัดการประสานประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย เพือประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ น
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มูลนิธิวถิ ีทรรศน์,ปฏิรูปการศึกษา (กรุ งเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์,2545), 19.
2
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, ก้ าวสู่ กระบวนทัศน์ ใหม่ ในการปฏิบัติราชการ
(กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, 2547), 20.
1

2

สําคัญ ผูบ้ ริ หารทีมีคุณลักษณะดังกล่าวจึงจะสามารถทําการศึกษาให้เปลียนแปลงไปในทิศทางทีพึง
ประสงค์ได้3
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
จากการเปลี ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก ๆด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี การสื อสารสมัยใหม่ทีสามารถแพร่ กระจายข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว และภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิ จทีเกิดขึนในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการอยูร่ อดขององค์กร ฉะนันองค์กร
ใดสามารถยืนหยัดอยู่ไ ด้องค์ก รนันจะต้องมี ผูบ้ ริ หารที มี วิสัย ทัศน์ก ว้างไกล ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในอันทีจะนําพาองค์กรให้ไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่า งไรก็ ดี ใ นการที จะเป็ นผูบ้ ริ หารที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และการบริ ห ารจัดการที ดี ไ ด้นัน
ผูบ้ ริ หารควรจะมีความเป็ นผูน้ าํ อยูใ่ นตัว ดังนันการบริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั มีองค์ประกอบ
หลายประการทีจะช่ วยให้สถานศึ กษาอยู่ได้อย่างมันคง มี ความเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาขึนเป็ น
ลําดับ4 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษายุคใหม่ ซึ งเป็ นผูน้ าํ แห่ งการเปลี ยนแปลงในกระบวนทัศน์ทางการ
บริ หาร ฉะนันความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั จะต้องเป็ นผูน้ าํ และปรับตัวให้
ทันต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างมืออาชี พ ตลอดจนมุ่งทําประโยชน์เพือส่ วนรวม ความสําเร็ จ
ของสถานศึกษาซึ งเป็ นองค์ก รขึนอยูก่ บั ปั จจัยด้านบุคคลเป็ นหลัก หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะ
ความเป็ นผูน้ ําที มีคุณสมบัติทีเหมาะสมแล้ว โอกาสที จะประสบความสํา เร็ จก็ จะสู งขึ น5 ดัง นัน
ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในขอบข่ายและความสําคัญของงานบริ หารสถานศึกษาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จัย สํ า คัญ ที จะช่ ว ยให้ก ารบริ ห ารเกิ ด ประสิ ท ธิ ผล ก็ คื อ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ของ
ผูบ้ ริ ห ารนันเอง ซึ งเป็ นที ประจัก ษ์ ชัด ว่า ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารการศึ ก ษาย่อ มขึ นอยู่ก ับ
สมรรถภาพของนักบริ หารการศึกษาเป็ นสําคัญ ภายใต้ขอ้ จํากัดของการบริ หารสถานศึกษาแนวทาง
หนึงทีจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทีกําหนด คือ การ
พัฒนาคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทําให้องค์ กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์เป็ นผูท้ ีมีหน้าที
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บัญชา อึ งสกุ ล , “ประสิ ท ธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ในยุคปฏิ รูป การศึ ก ษา”,
วารสารวิชาการ 5, 3(มกราคม 2545): 22.
4
เกษม วัฒนชัย, การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ดี
จํากัด, 2545), 84.
5
วินิตา ศุกระมูล, “ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยุคใหม่กบั ความเป็ นผูน้ าํ แห่ งการเปลียนแปลง”,
วารสารบริหารการศึกษา มศว. 2( พฤษภาคม-สิ งหาคม : 2544): 33-36.
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จะต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดระบบความร่ วมมื อ (cooperative system) ในองค์กรทําให้บุคลากรมีความ
ยินดีเต็มใจให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน6
จากนโยบายการจัดการศึ กษาท้องถิ นด้านระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
มี
นโยบายจัดระบบบริ หาร และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล โดยมีเอกภาพในเชิ งนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
อี กทังมี ความพร้ อมในการดําเนิ นการจัดการศึ ก ษา และส่ งเสริ มให้ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึ ก ษาท้องถิ น การกํา หนดนโยบายและแผนการจัด การศึ ก ษา ให้ ค าํ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
การศึกษาของเอกชนหรื อรับฟั งความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย
เช่ นเดี ยวกับวัตถุ ประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ น ทีเน้นให้การจัดการศึกษาท้องถิ นดําเนิ นการ
ตามความต้องการและคํา นึ ง ถึ งการมี ส่ วนร่ วมการสนับ สนุ นบุ คคล ครอบครั ว ชุ ม ชน เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชน
ในท้อ งถิ น ในการจัด การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ตามศัก ยภาพและความสามารถของท้อ งถิ น 7 ซึ ง
สอดคล้อ งกับ รายงานการวิจ ัย การบริ ห ารจัด การศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น ที ได้
สังเคราะห์ปัจจัยทีทําให้เกิดความสําเร็ จในการบริ หารจัดการศึกษาของเทศบาล หนึ งปั จจัยทีสําคัญก็
คือ การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารเทศบาล โดยเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงานใน
องค์กรได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมมือในการดําเนินการหรื อการปฏิบตั ิ
ด้วยความเต็ ม ใจ นอกจากจะเป็ นการกระจายอํานาจการตัด สิ นใจแล้ว ยัง มี ส่ วนสํา คัญที ได้ใ ช้
ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที นอกจากนียังส่ งผลต่อการสร้ างความสามัคคี ลดข้อขัดแย้ง
และสร้างความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของงานหรื อองค์กร ทังนีการทีบริ หารเทศบาลยึดหลักการบริ หาร
แบบมี ส่ วนร่ ว มทํา ให้ไ ด้รับ ทราบข้อมูล สํา คัญที สอดคล้องกับ สภาพปั ญหารวมถึ ง ความจําเป็ น
(needs) ในหลายมุ ม มองจากบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น รวมทังภาคประชาชนหรื อ องค์ก รชุ ม ชน
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สํา นัก นายกรั ฐมนตรี , สํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , แผนพัฒ นา
การศึกษาแห่ งชาติฉบับที 9 (พ.ศ. 2545-2549) (กรุ งเทพฯ : อรรถพลการพิมพ์, 2544), 15.
7
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ประจําปี การศึกษา 2549 (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 9.

4

ข้อ เสนอแนะและการทํา งานร่ ว มกันกับ บุ ค ลากรทังภายในเทศบาลและองค์ก รภายนอก ช่ ว ย
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีและเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้สูงขึน8
เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิ บตั ิการ และ
แนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระ
แห่ งชาติ(พ.ศ. 2551-2555) ว่า การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาเป็ นนโยบายสําคัญทีต้องเร่ งดําเนิ นการ
และได้มี ค วามพยายามที จะพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื อง และได้มี ข ้อ สรุ ป ว่า ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษามี 6 ประการ คือ ผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การศึกษา ความเข้มแข็งของสถานศึกษาและการมีส่วนร่ วมของเอกชน ชุ มชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน9 ซึ งจะเห็นได้วา่ การจัดการศึกษาในยุคปั จจุบนั เน้นแนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ ง
เป็ นแนวคิดใหม่ของการจัดการศึกษาทีรวมพลังของบุคลากรที เกี ยวข้องทุกฝ่ าย การบริ หารทีผูม้ ี
ส่ วนเกียวข้องทุกขันตอนการทํางานตังแต่กรวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผลการบริ หาร
ในรู ปแบบดังกล่าวจึงให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ เป็ นการเสริ มสร้างความสามัคคี จึงเป็ น
การประกันความสําเร็ จของการบริ หารได้แน่นอน10
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ปัญหาของการวิจัย
จากรายงานการประเมินคุณภาพในระดับการศึกษาขันพืนฐาน สมศ.ได้สํารวจโรงเรี ยน
สังกัดต่างๆทัวประเทศ 30,010 แห่ ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐาน ร้ อยละ 35 และ ไม่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 65 ที จากการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขันพืนฐานรอบแรก (พ.ศ.
2544-2548) สมศ. ได้ส ะท้อนวิกฤติ คุณภาพการศึก ษาไทยในระดับขันพืนฐาน ดังนี
1)มี
สถานศึกษาทีจัดการศึกษาได้มาตรฐานขันตําในการจัดการศึกษาตามหลักการในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประมาณ 1 ใน 3 อีก ประมาณ 2 ใน 3 (มากกว่า 2 หมืนแห่ ง) ไม่ได้
มาตรฐาน 2) ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ ตามหลักสู ตรตํา ขาดแคลนครู ทงปริ
ั มาณและคุณภาพ
8

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, รายงานการวิจัย การบริหาร
จัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ฉบับสรุ ป (กรุ งเทพฯ : สกศ.,2550), 22.
9
ชมรมพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู , “ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุ ณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่ งชาติ (พ.ศ. 2551-2555)”, วารสารพัฒนาความรู้ ด้าน
ระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 14,84 (มีนาคม-เมษายน 2551): 55-57.
10
ทิพวรรณ จัทรสถิตย์, “การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม”, วารสารวิชาการสถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 3, 1(มกราคม-ธันวาคม 3546): 18-19.
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3) ผูบ้ ริ หารมี ภาวะผูน้ าํ และการบริ หารทัวไปได้มาตรฐาน แต่ด้อยฝี มื อการบริ หารด้า นวิชาการ
ส่ วนด้านทียังไม่ได้มาตรฐานคือการส่ งเสริ มให้ครู สอนโดยการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และด้านการ
บริ หารคุณภาพ โปร่ งใส พร้อมให้ตรวจสอบ รวมทังด้านการประกันคุณภาพภายใน11 จากวิกฤต
คุณภาพการศึกษาไทยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริ หารสถานศึกษาของผูน้ าํ ว่า
มีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั สภาพและปั ญหาการบริ หารและการ
จัดการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่ งชาติ ในประเด็นปั ญหาอุปสรรคทีอาจเกิ ดขึนเมือมี การกระจายอํานาจการบริ หาร ปรากฏว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รวมทังผูบ้ ริ หารสํานักงานจะยกประเด็นปั ญหาด้านปั จจัย เช่น งบประมาณไม่พอ
ครู ไม่พอ และวัสดุ อุปกรณ์ ไม่พอ แทบไม่ได้ยกประเด็นปั ญหากระบวนการ(คือการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนการสอน) และปัญหาผลผลิต จึงมักจะปกป้ องตนเองเป็ นหลัก 12 ในการสนทนากับ
ผูท้ ีไม่ใช่ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยหรื ออาจจะเป็ นส่ วนใหญ่ใช้
เวลาอยู่นอกโรงเรี ยนเป็ นปกติ และความสนใจด้านวิชาการมีน้อยกว่าด้านอืนๆ กอปรทังมีปัญหา
ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม ของผูบ้ ริ หารมากพอสมควรซึ งทําให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานว้าเหว่ และขาดขวัญ
กําลังใจ เท่าทีปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยทียังขาดคุณลักษณะของความ
เป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการวิพากษ์วจิ ารณ์จากสื อมวลชนมากมาย อาทิเช่น
เป็ นผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ทํา งานที โรงเรี ย นน้อ ยมาก ส่ ว นมากมัก ออกไปนอกโรงเรี ย น แต่ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่ อโรงเรี ย นน้อย ทํางานเพื อประโยชน์ ต่อตนเองเป็ นหลัก สนใจงานวิ ชาการน้อ ย
ผูบ้ ริ หารทียึดวัฒนธรรมเดิมๆ ไม่ค่อยเปลี ยนแปลง ผูบ้ ริ หารทีไม่โปร่ งใส ผูบ้ ริ หารทีคอรัปชัน
ทังเวลา และทรั พ ยากรอื นของโรงเรี ย น ผูบ้ ริ หารที เบี ย ดบัง ข่ ม เหงครู อาจารย์ ฯลฯ ซึ งถ้า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามลักษณะดังกล่าวย่อมกระทบกระเทือนต่อการบริ หารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน การปฏิรูปการศึกษาก็คงจะประสบความสําเร็ จยาก นอกจากนี ทําให้รู้ถึงสภาพปั ญหา
และความต้องการของโรงเรี ยน โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ งมีบทบาทสําคัญทีสุ ดในการจัด
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย ปี
2549/2550 การแก้ ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่ างเป็ นระบบองค์ รวม (กรุ งเทพฯ : สกศ.,2550),
51-56.
12
อุทยั บุญประเสริ ฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย, อ้างถึงใน ธีระ รุ ญเจริ ญ, รายงานการวิจัย เรืองสภาพปัญหาการ
บริหารและการจัดการการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ,2545), 4.

6

การศึกษา ความสําเร็ จหรื อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามทีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 ย่อมต้องอาศัยความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ
จะต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นทียอมรับ
กอปรทังมีความฉลาดทังทางสติ ปั ญญา ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม รวมทังปฏิ บตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงจะนําไปสู่ ความมีสัมฤทธิ ผลทางการศึกษา13
จากบทสัม ภาษณ์ ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก การศึ ก ษา เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมื อ ง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม พบปั ญหาด้านผูบ้ ริ หาร คือ ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ยงั ขาดแรงจูงใจ ในการ
แสวงหาโอกาสทีสร้างความท้าทาย ทํางานขาดความกล้าเสี ยง คิดในกรอบทํางานตามกรอบ ไม่เร่ ง
เร้ าที จะพัฒนางานให้เกิ ดผลโดยจริ งจัง ขาดความกระตือรื อร้ นทีจะพัฒนาการทํางานในองค์ก ร
มักจะบริ หารงานแบบเดิมๆ ผลก็จะออกมาแบบเดิมๆ นอกจากนี ยังพบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานใน
ภาพรวมของบุคลากรในองค์กรยังไม่มีการทุ่มเทอย่างจริ งจัง เนื องจากการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
เองไม่ได้เข้ามาคลุกคลีในการทํางานร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ได้แต่เป็ นผูส้ ังการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ และการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็เป็ นไปตามหน้าที และความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมายเท่านัน ขาดการตัดสิ นใจในการพัฒนางานด้วยตนเอง การบริ หารงานขาดการมี
ส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ งจากภาคส่ วนต่างๆทีมีส่วนเกียวข้อง ทังผูป้ กครอง ชุ มชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ งมีหน้าทีส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง14 ซึ งสอดคล้องกับปั ญหา
การบริ หารงานของเทศบาลเมื องปทุ ม ธานี แ ละเทศบาลนครสมุ ท รสาครมี ก ารบริ ห ารโดยการ
กระจายอํา นาจที มี รูปแบบเป็ นทางการ ซึ งมีก ารกระจายหน้า ที และความรับ ผิดชอบให้ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตามลําดับขันจากบนลงล่าง ตามตําแหน่ ง หน้าที แต่ในการกระจายอํานาจ
ยัง มี ข ้อ ยกเว้นเรื องงบประมาณที ต้อ งขึ นอยู่ก ับ ผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ทํา ให้ก ารพัฒ นางานบางอย่า ง
ดําเนิ น การไม่ต่อเนื องส่ งผลให้บ างปั ญหาไม่ ไ ด้รับ การแก้ไ ข ในการบริ หารไม่ส่ ง เสริ มให้ค รู
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อุทยั บุญประเสริ ฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545),133138.
14
บทสัมภาษณ์ นายโสภณ นาคศิริ, ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, 9 พฤษภาคม
2553.
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ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษา เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการในด้านต่างๆ15
นอกจากนี ในการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่ยงั มีการกําหนดเป้ าหมาย และวิธีการ
ดําเนิ นการทีไม่ชดั เจน เป้ าหมายส่ วนใหญ่จะมาจากตัวผูบ้ ริ หารเอง หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายให้
ดําเนิ นการเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมาย แล้วนําเสนอ คณะครู ผูป้ กครอง ให้ความเห็นชอบ ส่ วนใหญ่
ไม่มีการแสดงความคิดเห็ นในสภาพปั ญหาของสถานศึ กษา และกําหนดเป้ าหมาย วิธีการ เพือ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน16
ในปั จจุบนั ถึงแม้วา่ รัฐบาลจะกําหนดนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษามากขึนโดยอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษา แต่ก็พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
ยังมิได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนในด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างแท้จริ งตามทีกําหนดไว้เท่าทีควร ทังนี อาจเนื องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่ วนหนึงมีความเข้าใจว่ามีหน้าทีแต่เพียงการบริ จาคทรัพย์สินและการสนับสนุ นสถานศึกษาตามที
ได้ร้องขอเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนัน จึงจําเป็ นอย่างยิงทีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องใช้กลยุทธ์ในการทีจะ
สนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพือให้สอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีได้บญั ญัติหลักสําคัญของ
การจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและในมาตรา 9 (6)
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมี ส่วนร่ วมจากบุคคล องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน องค์กรเอกชน17
ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาคุณลักษณะผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เนื องจากในความสํ า เร็ จ ขององค์ก รหรื อ สถานศึ ก ษาในทุ ก ๆแห่ ง จะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพได้นัน
จําเป็ นต้องมีการบริ หารทีดี มีการร่ วมมือกันระหว่างผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยจากการบริ หารองค์กร เปิ ด
โอกาสให้ผทู ้ ีมีส่วนเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง และในการบริ หารก็จาํ เป็ นทีต้องอาศัย
ผูน้ าํ ทีมีความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารอย่างมาก จึงจะนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ทีตังไว้
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นายสามารถ สวัสดิพิพฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร,
20 กรกฎาคม 2553.
16
บทสัมภาษณ์ นางสาวกันยารัตน์ ตรึ งสถิตวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาเทศบาล
ปทุมธานี, 20 กรกฎาคม 2553.
17
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, คู่มือการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนาฯ,2547), 21.
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี
1. เพือทราบคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1
2. เพือทราบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1
3. เพือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
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เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดข้อคําถามของการวิจยั ดังนี
1. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
อยูใ่ นระดับใด
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 อยูใ่ นระดับใด
3. คุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 สัมพันธ์กนั หรื อไม่
สมมติฐานการวิจัย
เพือให้วจิ ยั เป็ นไปตามความมุ่งหมายทีวางไว้ผวู ้ จิ ยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐานทางการวิจยั ดังนี
1. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. คุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 มีความสัมพันธ์กนั
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ท่ามกลางความเปลี ยนแปลงของสัง คมที เป็ นกระแสแห่ งโลกาภิวตั น์ (globalization)
เป็ นสังคมทีต้องอาศัยองค์ความรู ้ และเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ งมีผลให้การบริ หารจัดการศึกษาของ
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ไทยต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขของการแข่งขัน และความมุ่งมันตามความคาดหวังของสังคม ดังนันใน
กระบวนการการบริ หารจัดการจึงต้องปรับเปลียนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ งเป็ น
ความจําเป็ นทีผูบ้ ริ หารจะต้องสนใจใฝ่ รู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื องอยูต่ ลอดเวลา เพือทีจะทําให้การ
บริ หารจัดการขององค์กรอยูร่ อด บังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์18 มีความจําเป็ นต้องอาศัย
ผูบ้ ริ หารมื อ อาชี พ จึ ง จะทํา ให้ธุ รกิ จต่ างๆเหล่ า นันดําเนิ น การไปด้ว ยดี แ ละบรรลุ จุ ดมุ่ง หมายที
กําหนดไว้ แม้แต่ในด้านการศึกษาก็จาํ เป็ นทีต้องอาศัยผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารมืออาชี พ จึง
จะทําให้การบริ หารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็ จและเป็ นไปตามแนวทางที พึงประสงค์
และในการเปลี ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และ
ตลอดเวลานันก่ อให้เกิ ดความสลับ ซับ ซ้อนและปั ญหาอย่า งไม่สินสุ ด จําเป็ นต้องอาศัย ผูน้ าํ ที มี
วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมในการดําเนิ นการ จึงจะทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็ จตามความมุ่งหมายทีคาดไว้19 ในการศึกษาเกียวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นัน เป็ นการค้นหาคุณลักษณะผูน้ าํ ทีดีและเอือต่อความสําเร็ จนับว่าเป็ นทีน่าสนใจในหมู่นกั วิชาการ
ต่า งๆทังนี เพื อต้องการที จะหาข้อสรุ ป ว่า ผูน้ ํา ที ดี หรื อผูน้ ํา ที มี ประสิ ท ธิ ภ าพนัน ควรมี ล ัก ษณะ
อย่างไร และผูน้ ําที มี ล ักษณะแตกต่ างกัน จะส่ ง ผลต่อความสํา เร็ จแตกต่า งกันหรื อไม่ บาร์ นาร์ ด
(Barnard) กล่ าวว่า ผูน้ าํ ที ดี ตอ้ งมี คุ ณลักษณะ คื อ 1) ความมี ชีวิตชี วาและทนทาน (vitality and
endurance) 2) ความสามารถในการตัด สิ น ใจ (decisiveness) 3) ความสามารถในการจู ง ใจ
(persuasiveness) 4) ความรั บ ผิด ชอบ (responsibility 5) ความฉลาดมี ไ หวพริ บ (intellectual
capacity) 20 ควิเบิล (Quible) กล่ าวว่า คุ ณลักษณะผูน้ าํ ที ดี ควรประกอบด้วย 1) มีศิลปะในการ
ทํางาน 2) ฉลาดรอบรู้ กล้าตัดสิ นใจ 3) ศึกษาหาความรู ้เพิมเติมและใส่ ใจปรับปรุ งงาน 4) มีความ
ซื อสั ตย์ ขยัน และมี ค วามคิ ดริ เริ ม 5) มี ค วามยุติ ธ รรม 6) สุ ข ภาพแข็ง แรง 7) ทํา งานร่ ว มกับ
ผูร้ ่ วมงานได้21 นอกจากนี ยังมีรูปแบบบุคลิกภาพคุณลักษณะ หรื อ The big five model ซึ งมี
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ธีระ รุ ญเจริ ญ, ความเป็ นมืออาชี พในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ขา้ วฟ่ าง จํากัด, 2550). 98.
19
อุทยั บุญประเสริ ฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย ,133.
20
Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass : Harward
University Press, 1966), 93-100.
21
Zane K. Quible, Introduction Administrative Office Management, 2rd ed.
(Winthrop Publishers, inc., 1980), 15-17.
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องค์ป ระกอบของคุ ณลัก ษณะ 5 ประการคื อ 1) เปิ ดเผย (surgency)
2) ประนี ประนอม
(agreeableness) 3) มันคงทางอารมณ์ (emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิ ง
แปลกใหม่ (intellecttance) 22 จากการศึกษาทีผ่านมา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ)
พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นมี ปัญหาการบริ หารจัดการศึ กษาหลายประการ เช่ น ผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา
ขาดความต่อเนื องทางการเมื อง ครู ขาดขวัญกําลัง ใจและความก้าวหน้า ทางวิช าชี พ23 ในระบบ
บริ หารจัดการองค์กรนอกจากคุณลักษณะทีดีทีเป็ นปั จจัยนําเข้าทีมีความสําคัญในระบบบริ หารแล้ว
กระบวนการการบริ หารจัดการก็มีความจําเป็ นมากเช่นกัน
ในภาพรวมของประเทศด้านการจัดการศึกษาในปั จจุบนั สภาพปั ญหาทียังพบคือ การ
รวมศู นย์อาํ นาจเข้า สู่ ส่ วนกลางทํา ให้มี ก ารกระจายอํานาจทังในด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัวไปสู่ ระดับโรงเรี ยนน้อย ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าล่าช้าในการ
บริ หารจัดการ การมีส่วนร่ วมของครู อาจารย์ ผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินใน
การบริ หารและการจัดการ คุณภาพของการจัดการศึกษาค่อนข้างตํา24 จากทีกล่าวมาข้างต้นปั ญหา
ในการปฏิรูปการศึกษาทีสําคัญ คือ 1) ไม่ได้มีแรงผลักดันมาจากภาคประชาชน และภาคการเมือง
อย่างจริ งจัง เป็ นเพียงการเสนอการปฏิ รูปภายในกลุ่ มผูบ้ ริ หารในกระทรวงและนักวิชาการด้าน
การศึกษาจึงเป็ นการปฏิรูปเพียงรู ปแบบ เป็ นการปฏิ รูปโดยระบบบริ หารราชการแบบแก้กฎหมาย
ใช้คาํ สังจากบนลงล่าง จึงเป็ นการเปลียนแปลงแบบเล็กน้อย ไม่เกิดแนวคิดใหม่และแรงผลักดันที
จะช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างแท้จริ ง 2) การขาดภาวะผูน้ าํ ทีตระหนักถึงรากเหง้า
และความสํ า คัญ ของปั ญ หาการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งเป็ นระบบองค์ ร วมและรู ้ จ ัด จัด ลํา ดับ
ความสําคัญเร่ งด่วนของปั ญหา เพือให้เกิ ดแกนนํา ในการเปลี ยนแปลงทีจะไปผลักดันการปฏิ รูป
การศึกษาทังระบบได้ 3) ระบบคัดเลือก การบริ หาร และการให้ความดีความชอบ ครู อาจารย์และ
บุคลากร ยังอยูภ่ ายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์ ทีเป็ นเรื องการใช้อาํ นาจนิ ยมและการวิงเต้นเส้น
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Gary A. Yukl, อ้างถึงใน สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์,ภาวะผู้นํา (กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย,2548),101-105.
23
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัย การบริหาร
จัดการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน ฉบับสรุ ป, (กรุ งเทพฯ : สกศ.,2550), 3.
24
สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, เอกสารประกอบการพัฒนา
ข้ าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่ อนแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งผู้บริหารสถานศึกษา 8-22
พฤศจิกายน 2549 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 149.

11

สายมากกว่าระบบให้ผลตอบแทนคนตามความสามารถอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ 25 ที ผ่า นมาแม้ว่า
การศึกษาของไทยจะได้เริ มเป็ นจริ งเป็ นจัง และกว้างขวางขึนมาเป็ นเวลานานพอสมควร และได้รับ
การพัฒนาปรั บปรุ ง แก้ไ ขมาตลอด แต่ ยงั มี ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการศึ ก ษา และการบริ ห าร
การศึกษาหลายประการสําหรับกระบวนการทางการศึกษานัน จะมีส่วนสัมพันธ์กบั โครงสร้างของ
ระบบการบริ หารและกระบวนการการจัดการ (process) ซึงเป็ นตัวเปลียนปัจจัยนําเข้าให้เป็ นผลผลิต
คือการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารจนเกิดเป็ นผลผลิ ต (output) ซึ งเป็ นผลลัพธ์อนั เกิดจาก
กระบวนการผลิ ต คือประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมนัน ได้มีนกั วิชาการให้แนวคิดไว้เช่นกัน อาทิ ลิเคอร์ ท(Likert) เสนอแนวคิดว่า การ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบการบริ หารทีดีทีสุ ด เพราะการกําหนดเป้ าหมายและการตัดสิ นใจ
เรื องต่างๆจะกระทําโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารไม่เพียงแต่ใช้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านัน แต่จะพยายามให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความรู ้สึกว่าเป็ นคนมีคุณค่า
และมี ความสําคัญ ซึ งจะมีลกั ษณะเป็ นการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นความคิ ดทีเป็ นอิ สระ ได้มีการ
วิเคราะห์ปัญหา เลือกเป้ าหมาย มีการวางแผนและการจัดตารางทํางาน วรู ม และเดซี (Vroom and
Deci) พิจารณาปริ มาณการมีส่วนร่ วมในเชิ งจิตวิทยาว่า เป็ นปริ มาณของอิทธิ พลทีปั จเจกบุคคลรู ้สึก
ว่าได้เข้าร่ วมในการตัดสิ นใจ นอกจากนี ยังเพิมเติ มด้วยว่าบุ คคลจะได้รับความพึงพอใจจากการ
ทํางานทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยตนเอง บุคคลจะพัฒนาความผูกพันทีมีต่องานและจะสามารถทํางานได้
ดี ตลอดจนเมือเห็นได้ชดั ว่าตนเองสามารถขยายเป้ าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน
คือปรัชญาแนวคิดในการควบคุมตนเอง มิใช่ควบคุมองค์การ นอกจากนี ลอว์เลอร์ (Lawler) ยังได้
เสนอกรอบแนวคิ ด ซึ งเป็ นการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ซึ งเป็ นการมี ส่วนร่ วมอย่า งจริ งจัง(high
involvement management) ว่าเป็ นการทําให้สมาชิ กทุ กคนในองค์การมีส่วนร่ วมในการกําหนด
ภารกิ จในการปฏิ บตั ิงาน ในการแก้ปัญหาและการสร้างความสําเร็ จในองค์การ ซึ งต้องอาศัยการ
กระจาย (decent validation) สิ งต่อไปนี ลงสู่ ระดับล่างอย่างทัวถึงทังองค์การ คือ 1) สารสนเทศ
(information) 2 ) ความรู้และทักษะ (knowledge and skill) 3) อํานาจ (power) 4) รางวัล (rewards)
และ สวอนสเบิร์ก (Swansburg ) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม ดังนี
1) การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันการ(Goals and objectives) 2) ความยึดมันผูกพัน
(Commitment) 3) ไว้วางใจกัน (Trust) 4) ความเป็ นอิ สระต่อความรั บผิดชอบในงาน
(Autonomy) ในการบริ หารจัดการองค์ก รใดๆให้สําเร็ จตามเป้ าหมายจําเป็ นต้องอาศัย ผูน้ ําที มี
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย ปี
2549/2550 การแก้ ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่ างเป็ นระบบองค์ รวม , 6.
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คุ ณ ลัก ษณะที ดี ใ นการบริ หาร และการบริ หารที เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นสํ า คัญ เพื อให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร และบรรลุเป้ าหมายตามทีองค์กรได้กาํ หนดไว้
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีเชิ งระบบ (system approach) ตามแนวคิดของ
แดเนียล แคทซ์ (Daniel Katz) และโรเบิร์ต แอล คานซ์ (Robert L. Kahn) มาเป็ นกรอบของการวิจยั
ซึ งแสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต
(output) ซึงแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ได้กล่าวถึงระบบว่าเป็ นปั จจัยต่างๆทีมีความสัมพันธ์
และมี ผ ลกระทบซึ งกัน และกั น ในการดํา เนิ น งานเพื อให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร
องค์ประกอบทัง 3 ส่ วนนี จะทํางานร่ วมกันเป็ นวัฎจักรและระบบนี จะมีความสัมพันธ์กบั สภาวะ
แวดล้อม (context) ทังภายในและภายนอกองค์การได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม เป็ นต้น26 ดังแผนภูมิที 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

26

Daniel Katz and Robert L. Khan, The Psychology of Organization, 2nd ed. (New York
: John Wiley & son, 1978), 20.
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ภาวะแวดล้อม (context)
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การเมือง

ปัจจัยนําเข้ า (input)
x คุณลักษณะทีดีของผู้นํา
- เปิ ดเผย
- ประนีประนอม
- มันคงทางอารมณ์
- มีสติ
- สนใจสิ งแปลกใหม่

กระบวนการ (process)
x

การบริหารแบบมีส่วน
ร่ วม
- การตังเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
- ความยึดมันผูกพัน
- การไว้วางใจกัน
- ความเป็ นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบใน
งาน

ผลผลิต (output)
x ประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารงาน
x ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน

ข้ อมูลย้ อนกลับ (feedback)
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.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษากรอบแนวคิดในการศึกษา เกียวกับคุณลักษณะ
ผูน้ ําของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นสัง กัดเทศบาล กลุ่ มการศึก ษาท้องถิ นที 1 ใช้กรอบแนวคิด ของ
ลูเนนเบอร์ กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ซึ งมีองค์ประกอบของคุณลักษณะ 5
ประการคือ 1) บุคลิกเปิ ดเผย (surgency 2) ประนีประนอม (agreeableness) 3) มันคงทางอารมณ์
(emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance)
ส่ วน การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่ มการศึ กษา
ท้องถินที 1 ใช้กรอบแนวคิดของสวอนเบิร์ก ทีแบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ดังนี 1) การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) 2) ความยึดมันผูกพัน
(Commitment) 3) การไว้วางใจกัน (Trust) 4) ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
(Autonomy)
รายละเอีย ดข้า งต้นสามารถนํา มาประกอบเป็ นขอบเขตของการวิจยั ทีผูว้ ิจยั ใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจยั ครังนี ดังแผนภูมิที 2
คุณลักษณะผูน้ าํ
ของผูบ้ ริ หาร (Xtot)
1. เปิ ดเผย (X1)
2. ประนีประนอม (X2)
3. มันคงทางอารมณ์ (X3)
4. มีสติ (X4)
5. สนใจสิ งแปลกใหม่ (X5)

การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(Ytot)
1. การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน (Y1)
2. ความยึดมันผูกพัน (Y2)
3. การไว้วางใจกัน (Y3)
4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบ
ในงาน (Y4)

แผนภูมิที 2 ขอบเขตของการวิจยั
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.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกับผูว้ จิ ยั จึงกําหนดนิยาม ขอบเขตของศัพท์เฉพาะไว้ดงั นี
คุณลัก ษณะผู้นํา หมายถึ ง พลัง อํานาจอันเป็ นคุ ณลัก ษณะประจํา ตัง ของผูบ้ ริ หารที
แสดงออกมาให้ปรากฎและมีอิทธิพลให้ผรู้ ่ วมงานเกิดความศรัทธาเชือถือพร้อมทีจะปฏิบตั ิตามหรื อ
ให้ความร่ วมมือปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจ โดยคุ ณลักษณะประจําตัวดังกล่ าว ประกอบด้วย 1)
บุคลิ กเปิ ดเผย (surgency) 2) ประนี ประนอม (agreeableness)
3) มันคงทางอารมณ์
(emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance)
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง วิธีการบริ หารทีเน้นให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องได้ร่วมใน
การคิด การตัดสิ นใจ หรื อการส่ งเสริ ม สนับสนุนในหลากหลายรู ปแบบ เพือให้เกิดความผูกพันและ
ความรับผิดชอบต่อองค์การมากยิงขึน ซึ งแบ่งองค์ประกอบของการบริ หาร ดังนี 1) การตังเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) 2) ความยึดมันผูกพัน (Commitment) 3) การ
ไว้วางใจกัน (Trust) 4) ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)
สถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 หมายถึง พืนทีความรับผิดชอบใน
การจัด การศึ ก ษาระดับ ชันประถมศึ ก ษาปี ที 1-6 ครอบคลุ ม พื นที ภาคกลาง 5 จัง หวัด ได้แ ก่
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ งในพืนทีดังกล่าวมีเทศบาลทีจัด
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน จํานวน 17 เทศบาล ได้แก่ 1) เทศบาลนครนนทบุรี 2) เทศบาล
นครปากเกร็ ด
3) เทศบาลเมืองบางบัวทอง 4) เทศบาลตําบลปลายบาง 5) เทศบาลนคร
นครปฐม 6) เทศบาลเมืองสามพราน 7) เทศบาลตําบลห้วยพลู 8) เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ 9)
เทศบาลเมืองปทุมธานี 10) เทศบาลเมืองท่าโขลง 11) เทศบาลเมืองลําสามแก้ว (อบต.คูคต) 12)
เทศบาลนครสมุทรสาคร 13) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 14) เทศบาลเมืองอ้อมน้อย 15)
เทศบาลนครสมุทรปราการ 16) เทศบาลเมืองพระประแดง 17) เทศบาลเมืองลัดหลวง

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับงานวิจยั นี เป็ นการศึกษาค้นคว้าเรื องทีเกียวข้อง
จาดแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั เพือนํามาประกอบการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยกําหนดสาระสําคัญอันประกอบด้วย คุณลักษณะของผูน้ าํ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิน การจัดการศึกษาท้องถิน และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
คุณลักษณะผู้นํา
คําว่า “trait” หรื อ “คุณลักษณะ” หมายถึ ง คุ ณลักษณะปรุ งแต่ง (individual attributes)
ต่างๆเฉพาะรายบุคคล ซึ งประกอบด้วยสิ งทีเป็ นพืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ
(temperament)ความต้ อ งการ(needs)แรงขับ (motives)และค่ า นิ ย ม(values)คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
บุคลิ กภาพเป็ นสิ งทีค่อนข้างถาวร ทีบุคคลนันแสดงออกมาในรู ปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์
ตัว อย่ า งดัง กล่ า วรวมถึ ง ความมันใจตนเอง(self-confidence)วุ ฒิ ภ าวะด้า นอารมณ์ ( emotional
maturity)ความมันคงด้า นอารมณ์ ( emotional stability)ระดับ ความมี พ ลัง (energy level)และ
ความสามารถทนต่อความเครี ยด(stress tolerance)เป็ นต้น1
ฮาลปิ น (Halpin) กล่าวว่า ผูน้ าํ คือ ผูท้ ีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงใน 5 ประการ ต่อไปนี
1) บุคคลทีมีบทบาทหรื ออิทธิ พลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอ้ ืน 2)บุคคลทีมีบทบาทเหนื อกว่า
บุคคลอืน 3) บุคคลทีมีบทบาทสําคัญทีสุ ดในการทํางานในหน่วยงานให้งานดําเนิ นไปสู่ ความหมาย
ทีวางไว้ 4) บุคคลทีได้รับการคัดเลือกจากบุคคลอืนให้เป็ นผูน้ าํ 5) บุคคลทีดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ใน
หน่วยงานหรื อหัวหน้างาน2
ศิ ริ พ ร พงศ์ศ รี โ รจน์ กล่ า วว่า ในองค์ก ารที มี รู ป แบบเป็ นทางการ ผูบ้ ริ ห ารถื อ เป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญของกลุ่ม การทีผูบ้ ริ หารจะทําให้คนในกลุ่มศรัทธาเชื อถื อและเต็มใจร่ วมมือ

1

สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์,ภาวะผู้นํา (กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,2548),101
2
Andrew W. Halpin, Theory and Reserch in Administration (New York :
Macmillan,1996), 27-28.
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อย่างประสานสัมพันธ์เพือให้งานของกลุ่มสําเร็ จลงได้แค่ไหนนัน ย่อมขึนอยูก่ บั การเป็ นผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารและขึนอยูก่ บั คุณลักษณะเฉพาะตัวและความสามารถของผูบ้ ริ หารด้วย3
จอร์ จ และโจนส์ (George & Jones) ได้ให้ความหมายคุณลักษณะว่า เป็ นส่ วนประกอบ
ของบุคลิกภาพ เป็ นการบ่งบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเกียวกับ ความรู ้สึก (feel) ความคิด (think)
และการกระทํา (act) เช่ น การประหม่าอาย (shy) การวิพ ากษ์วิจารณ์ (critical) และการเป็ นคน
ลักษณะง่ายๆ (easygoing)4
สุ ธี สุ ทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิ โยกฤษณ์ ได้สรุ ป คุณลักษณะของผูน้ าํ ทีดี ไว้ดงั นี 1)
มีความเชือมันและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ืน 2) มีความรอบรู้ ความสามารถในงาน
ทีตนมีหน้าทีรับผิดชอบ 3) มีความคิดริ เริ มและสนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความคิดริ เริ มด้วย 4)
มีความเสี ยสละ 5) มีความกระตือรื อร้นและเข้าสังคมได้ดี 6) มีความซื อสัตย์สุจริ ต 7) มีความกล้าใน
การตัดสิ นใจ 8) มีความสมานไมตรี และสร้ างสามัคคีธรรมกับผูร้ ่ วมงาน 9) มีดุลยพินิจมันคงและ
รอบคอบ 10) มี ความจงรักภักดี ต่องานและผูร้ ่ วมงาน 11) มี ความกล้ารั บผิดชอบและยอมรับว่ามี
พันธะต่อหน้าที 12) มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆมาแล้ว 13) มี
บุคลิกภาพเข้มแข็งเด็ดเดี ยว 14) มีเหตุมีผล ยอมรับความจริ ง 15) มีความตืนตัว ค้นคว้าหาความรู้
ใหม่เพือพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ 16) มีความยุติธรรม5
แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับคุณลักษณะของผู้นําและผู้บริหาร
การศึกษาเกียวกับคุณลักษณะของผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารมีนกั วิชาการได้ศึกษาและรวบรวม
ไว้หลายท่าน เช่น
เครทอน (Kreitton) ได้ แ ยกแยะคุ ณ ลัก ษณะผู ้นํา โดยเน้ น ว่ า ลัก ษณะผู ้นํา ที ดี ต้อ ง
ประกอบด้วยบัญญัติ 21 ประการ คือ 1) ต้องมีความรู้ดี 2) มีลกั ษณะจูงใจผูพ้ บเห็น 3) มีใจเยือกเย็น
เมื อประสบปั ญ หา 4) นอบน้อ ม 5) ตัด สิ น ปั ญ หาทัน ท่ ว งที 6) เป็ นกลางโดยไม่ ล ํา เอี ย ง 7)
เปลียนแปลงปรับปรุ งได้ 8) มีความกล้าหาญ 9) เป็ นผูร้ ่ าเริ งมองโลกในแง่ดี 10) เตรี ยมใจทีจะรับ
3

ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์, องค์ การและการจัดการ (กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิต,2543),196
4
J. M. George and G. R. Jones,Organizational Behavior (New York : McGraw-Hill,
1996), 39.
5
สุ ธี สุ ทธิ สมบูรณ์ และสมาน รังสิ โยกฤษณ์ , หลักการบริหารเบืองต้ น,พิมพ์ครังที 16
(กรุ งเทพฯ : ประชาชน, 2549), 60-61.

18

งานหนัก 11) มีอารมณ์มนคง
ั
12) มีเมตตาจิต 13) เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น 14) เสมอต้นเสมอ
ปลาย 15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด 16) รักงานทีทํา 17) ไม่หมดกําลังใจง่ายๆ
18) มี ความสามารถทํางานได้ดีมากกว่าหนึ งสิ ง 19) มี พลังแห่ งความคิ ดคํานึ ง 20) ซื อสัตย์และ
ตรงไปตรงมา 21) ต้องมีศีลธรรม6 ซึ งสอดคล้องกับ แมกนู สัน(Magnuson) เสนอว่าคุณลักษณะ
ของผูบ้ ริ หารพบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีประสบความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยน
นัน ต้องประกอบด้วยคุ ณลักษณะทังด้านส่ วนตัว และด้านวิชาชี พ ดัง นี 1) คุ ณลัก ษณะส่ วนตัว
ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความรู ้ มีอารมณ์มนคงเปิ
ั
ดเผย เข้าใจง่าย มีความมันคงคือ คงเส้นคงวา และ
มีความเห็นใจผูอ้ ืน 2) คุ ณลักษณะด้านวิชาชี พ ได้แก่ มีความรู ้ในการบริ หารดี รู ้ จกั ทีจะมอบหมาย
งาน มี ก ารวางแผนและจัด หน่ ว ยงานได้ดี สามารถทํา งานกับ ผูอ้ ื นได้ และรู ้ จกั ใช้อ าํ นาจอย่า ง
เหมาะสม7
บาร์ นาร์ ด (Barnard) กล่าวว่า คนทีจะเป็ นผูน้ าํ มีความจําเป็ นทีจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
ซึ งจะขาดเสี ยมิได้ 5 ประการ คือ 1) ความมีชีวิตชี วาและอดทน (vitality and endurance) หมายถึง
ความร่ าเริ งแจ่มใส ความตืนตัว คล่องแคล่วว่องไว สามารถปรับตัวได้ดี ทํางานต่อเนื องกันได้นานๆ
มีความอดทนไม่ทอ้ แท้ 2) ความสามารถในการตัดสิ นใจ (decisiveness) หมายถึง ความเชื อมันใน
การตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว ถูกต้อง และเต็มใจทีจะตัดสิ นใจโดยไม่ทาํ ให้กลุ่มผูร้ ่ วมงานยุง่ ยากใจ 3)
ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) หมายถึ ง ความสุ จริ ตใจแก่ผรู ้ ่ วมงานวางตัวให้ผอู ้ ืน
เลือมใส และมีความสามารถในการพูดและการเขียน 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง
ความมีคุณธรรม ศีลธรรม รู้จกั รับผิดชอบเมือผิดพลาด รับคําตําหนิ โดยความเต็มใจ มีความมานะ
บากบัน ไม่ทอ้ ถอยในการปฏิบตั ิหน้าที 5) ความฉลาดมีไหวพริ บ (intellectual capacity) หมายถึง
ความเฉียบแหลม มีความรู ้ทนั โลก ทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ8
สเตท และคนอืนๆ (Stadt and other) ได้สรุ ปว่า ลักษณะของผูน้ าํ ทีดี มีดงั นี 1) คํานึงถึง
มาตรฐานในการทํางาน 2) เป็ นทีพึงของตนอืน 3) มีความกล้า กล้าทีจะคิด กล้าทีจะเสี ยง 4) มี
ความรั บผิดชอบ 5) มี ความสามารถที จะแบ่ ง งานให้ผูอ้ ื นช่ วยปฏิ บ ตั ิ 6) มี วินัยในตนเอง 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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วิสัยทัศน์ 8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9) มีความสามารถในการสื อความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี
11) มีสติปัญญา 12) มีความสามารถในการจัดรู ปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างมี
เหตุผล9
เทรวาทา และนิวพอร์ ท (Trewatha and Newport) ได้จาํ แนกลักษณะผูน้ าํ ไว้ 4 ด้าน คือ
1) คุ ณ ลัก ษณะทางกาย ประกอบด้วย ความสู ง นําหนัก รู ป ร่ า งหน้า ตา ความมี พ ลัง และความ
ทนทานของร่ างกาย 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความทะเยอทะยาน ความเชื อมัน
ในตนเอง ความซื อสั ตย์ ความมานะและความไม่ดือรั น ความมี จินตนาการ 3) คุ ณลักษณะทาง
สั ง คม ประกอบด้ว ย ความเห็ น อกเห็ น ใจ ความแนบเนี ย น ความเชื อถื อ ความมี ฐ านะ และ
ความสามารถทีจะร่ วมงาน 4) คุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถในการพูด ความ
รอบรู้ ความสามารถในการวินิจ ฉัย ความสามารถทางสติ ปั ญ ญา ความสามารถในการทํา งาน
ความสําเร็ จและความรับผิดชอบ10
ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) ได้แบ่งคุณลักษณะของผูน้ าํ ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) ความเป็ นผูม้ ีความสามารถ (capacity) ประกอบด้วย ความมีไหวพริ บ การตืนตัวทันต่อเหตุการณ์
การใช้เ วลา และภาษาพูด ความเป็ นผูร้ ิ เริ ม และความเป็ นผูต้ ดั สิ น ปั ญ หาที ดี 2) ความเป็ นผูม้ ี
ความสํา เร็ จ (achievement) ประกอบด้วย ความสําเร็ จทางด้านวิชาการและการแสวงหาความรู้
3) ความเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ (responsibility) ได้แก่ การเป็ นทีพึงของคนอืนได้ มีความสมําเสมอ
มันคง อดทน กล้าพูดกล้าทํา เชื อมันตนเอง และมีความทะเยอทะยาน 4) ความเป็ นผูเ้ ข้าไปมีส่วน
ร่ วม (participation) ในด้านกิจกรรม ด้านสังคมให้ความร่ วมมื อ รู ้ จกั ปรับตัว และมีอารมณ์ ขนั 5)
ความเป็ นผูม้ ีฐานะทางสังคม (status) มีตาํ แหน่งฐานะทางสังคมเป็ นทีรู ้จกั ทัวไป11
จากผลงานการวิจ ัย ของมายเออร์ (Myers) พบว่า คนมี คุ ณ ลัก ษณะแบบเปิ ดเผย
(Extrovert, E) จะสนใจต่อภายนอก ชอบการสนองตอบและเต็มใจให้การยอมรับต่อเหตุการณ์ใด ๆ
ต้องการเข้าไปมีอิทธิ พลและได้รับอิทธิ พลจากเหตุการณ์นนชอบความสนุ
ั
กสนานชอบมีเพือนและ
รู้จกั คนอืน ผูบ้ ริ หารทีเป็ นแบบบุคลิกทีเปิ ดเผย มักจะมีวิธีการทํางานทีหลากหลายและเร่ งรี บ มักไม่
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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ชอบกระบวนการทียุ่งยากซับซ้อนไม่อดทนต่อการรอคอยหรื อการทํางานช้า มุ่งความสําเร็ จทีผล
ของงานทําอะไรรวดเร็ ว (บางครังเร็ วกว่าความคิด) และเก่งในการติดต่อสื อสาร
ส่ วนคนที มีคุณลักษณะแบบเก็บตัว (Introvert, I) เป็ นผูท้ ีชอบครุ่ นคิดแต่เรื องและ
ความรู ้ สึกของตนเอง ซึ งเป็ นการติดอยู่กบั โลกภายในของตนเอง ทังความคิดและความรู ้ สึก จึงมัก
ไม่ค่อยไว้ใจใคร พยายามตัดขาดออกจากเหตุการณ์ภายนอก มีความรู ้สึกหงอยเหงาและไม่อยากคบ
หาสมาคมกับคนอืน ผูบ้ ริ หารทีมีบุคลิกแบบเก็บตัว ชอบใช้สมาธิ ในการทํางานเงียบ ๆ ระมัดระวัง
ในเรื องของรายละเอี ยด ก่อนลงมือปฏิ บตั ิใด ๆ จะคิ ดแล้วคิดอี กเป็ นเวลานานและมักพอใจที จะ
ทํางานนันตามลําพัง
มายเออร์ (Myers) มีความเห็ นว่า ไม่มีมนุ ษย์คนใดทีจะมีคุณลักษณะแบบใดแบบหนึ ง
ล้วน ๆ เพียงอย่างเดี ยวแต่ละคนจะอยู่ในสภาพของการสร้ างสมดุ ลของบุคลิ กภาพระหว่างแบบ
เปิ ดเผย (Extrovert) กับแบบเก็บตัว (Introvert) ทังสิ น
นอกจากนี คาร์ ล จุง (Carl Jung) ได้เสนอตัวแปรทางจิตวิทยาทีมีผลต่อบุคลิกภาพขึน 2
มิติ โดยมิติแรกคือ การรับรู้ (Perception dimensional หรื อ P) ซึ งประกอบด้วยตัวแปรทีเกี ยวกับ
วิธีการรับรู้ขอ้ มูลของมนุ ษย์2 วิธีซึงอยูป่ ลายขัวคนละด้านของแกนต่อเนื องกันได้แก่วิธีการรู ้ดว้ ย
ประสาทสัมผัส (Sensing หรื อ S) ซึ งต้องอาศัยประสาททัง 5 ทางกายกับวิธีการรู ้ ดว้ ยการหยังรู้
(Intuition หรื อ N) ซึ งต้องอาศัย ประสบการณ์ ใ นอดี ต ส่ วนมิ ติที สอง คื อการวินิ จฉัย ตัดสิ น
(Judgment dimension หรื อ J) ซึ งเป็ นการลงความเห็นหรื อตีความข้อมูลทีได้รับรู ้จากมิติแรก มิตินี
ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว อยูป่ ลายขัวสุ ดของแกนต่อเนืองกัน ได้แก่วิธีการคิด(Thinking หรื อ T)
ซึ งต้องใช้หลักเหตุผลและการวิเคราะห์ กับวิธีการใช้ความรู ้ สึก (Feeling หรื อ F) ซึ งเป็ นเรื อง
เกียวกับความเห็น ความรู ้สึกส่ วนตัวเป็ นหลัก เช่น ดีหรื อเลว ชอบหรื อเกลียด เป็ นต้น จึงมักเกียวกับ
อารมณ์ส่วนบุคคลด้วย12
สุ เทพ พงศ์ ศ รี รั ต น์ กล่ า วถึ ง ผลงานการวิ จ ั ย เกี ยวกับ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้นํา ดั ง นี
สต๊อกดิล (Stogdill ) ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผูน้ าํ ทีทําระหว่างปี ค.ศ.1904
- 1948 จํานวน 124 เรื อง พบว่ามีคุณลักษณะทีสอดคล้องกับความหมายของผูน้ าํ ในฐานะผูใ้ ช้
12

สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพผู้นําของมายเออร์ -บริกส์
(The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI) >Online@, accessed on 20 /04 /2553 Available
from http:// suthep.ricr.ac.th
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ความสามารถของตนช่วยให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิภารกิจได้บรรลุเป้ าหมาย คุณลักษณะทีตรงตามสมมติฐาน
ดังกล่าว ได้แก่ 1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 2) ความรู ้สึกไวในการรับรู ้ต่อความต้องการ
ของผูอ้ ืน (Alertness to the need of others) 3) ความเข้าใจในงาน (Understanding of the task)
4) ความริ เริ มและมุ่งมันในการแก้ปัญหาต่างๆ มีความมันใจตนเอง (Self-confidence) 5) ความ
ต้องการแสวงหางานรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility) 6) ความต้องการอยูใ่ นฐานะทีมี
อํานาจและการควบคุม (Occupy a position of dominance and control)13
แมคคอล และ แลมบาร์ โด (McCall & Lambardo)ได้ศึกษาคุณลักษณะทีจะทําให้ผนู้ าํ
ประสบผลสําเร็ จหรื อล้มเหลว สรุ ปประเด็นคุณลักษณะและพฤติกรรมสําคัญทีค้นพบจากงานวิจยั
ดังกล่าวมีดงั นี 1) อารมณ์ทีมันคงและสงบเยือกเย็น (emotional stability and composure) 2) การ
ปกป้ องตนเอง (defensiveness) 3) ความซื อสัตย์ถือคุณธรรมยึดมันหลักการ (integrity) 4) ทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล (interpersonal skill) 5) ทักษะด้านเทคนิ คและด้านมโนทัศน์
(technical and cognitive skills)14
จากการศึกษาผลงานวิจยั ทีสําคัญเกียวกับคุ ณลักษณะของผูน้ าํ ทีผ่านมา ยุคล์(Yulk) ได้
สรุ ปคุณลักษณะสําคัญอันได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ และด้านความสามารถ
ทีจําเป็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หาร ไว้ดงั นี
ด้ านบุคลิกภาพ(Personality)
1. ความมีพลังสู ง(high energy level)
2. ความทนทานต่อความเครี ยดสู ง (high stress tolerance)
3. มีความมันใจตนเอง(self-confidence)
4. เชืออํานาจภายในตนเอง(Internal locus of control orientation)
5. มีวฒ
ุ ิภาวะด้านอารมณ์(emotional maturity)
6. มีความสัตย์ซือถือคุณธรรมยึดมันหลักการ(personal integrity)
ด้ านแรงจูงใจ(Motivation)
1. มีแรงจูงใจด้านอํานาจทางสังคม (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 อ้างถึงใน สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์,ภาวะผู้นํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:
ศาสตร์ และศิลป์ สู่ ความเป็ นผู้นําทีสมบูรณ์ (เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,2548),112-114.
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2. มีความต้องการมุ่งความสําเร็ จอยูใ่ นระดับสู งปานกลาง(Moderately high need
for achievement )
3. มีความต้องการด้านรักใคร่ ผกู พันในระดับตํา (Low need for affiliation)
ด้ านความสามารถ(Ability)
1. มีทกั ษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล(interpersonal skills)
2. มีทกั ษะด้านมโนทัศน์(conceptual skills)
3. มีทกั ษะด้านเทคนิค(technical skills)
4. มีทกั ษะในการเกลียกล่อมชักชวน (persuasive skills)
นอกจากนี ยุคล์ (Yukl ) ได้สังเคราะห์ผลงานของนักวิจยั หลายคนเพือหาว่า ผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่ๆ ทีประสบความสําเร็ จสู งมีพืนฐานของบุคลิกภาพทีก่อให้เกิดความมี
ประสิ ทธิผลอย่างไรบ้าง สรุ ปได้ 8 ประการดังนี
1. เป็ นผูท้ ีมีระดับความมีพลังสู งและทนต่อความเครี ยดได้ดี (High energy level and
stress tolerance) ผูบ้ ริ หารต้องมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถควบคุมสติ
ตนเองให้สุขุมเยือกเย็น และมันคง สามารถวิเคราะห์จบั ประเด็นปั ญหาได้แทนทีจะตืนตระหนก
หรื อปฏิเสธปัญหาทีเกิดขึน ต้องอดทนต่อความเครี ยดได้ดี
2. มี ค วามมันใจตนเอง (Self-confidence) ความมันใจในที นี มี ค วามหมายกว้า งที
ครอบคลุมหลายอย่างเช่น การเคารพนับถือตนเอง และความมีประสิ ทธิ ภาพในตนเอง ผูน้ าํ ทีมีความ
มันใจในตนเองสู ง จะมี ค วามพยายามที จะเลื อ กทํา งานยากที มี ว ตั ถุ ป ระสงค์สู ง และท้า ทายต่ อ
ความสามารถของตน ผูน้ าํ เช่นนีจะมีความมันคงต่อการปฏิบตั ิงานไปสู่ จุดหมายทียากนันแม้จะพบ
อุปสรรคปั ญหาต่างๆก็ตาม มีความพยายามทีคงเส้นคงวาในการใช้ความสามารถของตน เพือให้งาน
สําเร็ จ เมือเกิดภาวะวิกฤตที ผูน้ าํ จะต้องแสดงออกด้วยความมันใจและมีความเด็ดเดี ยวเป็ นพิเศษ
ผูน้ าํ ทีมีความมันใจสู งจะกระตือรื อร้นเข้ากํากับปั ญหาด้วยตนเอง และนําปั ญหาเข้าหารื อกับลูกน้อง
ตน
3. มี ความเชื อมันต่อความสามารถภายในตนเอง (Internal locus of control) ผูน้ าํ
พยายามมีอิทธิ พลเพือบรรลุเป้ าหมายปลายทางทีตนต้องการ ผูน้ าํ จะแสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตนเองและผลงานขององค์การทีตนรับผิดชอบ มีทศั นะมุมมองเชิงมุ่งอนาคต โดยตนเอง
จะเป็ นฝ่ ายริ เริ มเชิ งรุ ก ในการกําหนดกลยุท ธ์ ก ารบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ รวมทังการค้นหาวิธีก าร
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็ นผูท้ ีมันใจต่อความสามารถในการใช้อิทธิ พลของตนด้วยวิธีการโน้มน้าวจูง
ใจมากกว่าใช้วธิ ี การบังคับข่มขู่ดว้ ยอํานาจ มีวธิ ี การแก้ปัญหาโดยใช้ความยืดหยุน่
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4. มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotional maturity) เป็ นผูท้ ีสามารถเข้าใจตนเองได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา ในแง่จุดอ่อนและจุ ดแข็งที มี อยู่ จะมุ่งการปรั บ ปรุ งจุดอ่อนของตนให้ดีแทนทีจะ
ปฏิเสธหรื อสร้างภาพความฝันเพือหลอกตนเองว่าประสบความสําเร็ จ ผูม้ ีวุฒิภาวะด้านอารมณ์สูง
จะลดอัตตาของตนเองลงและระมัดระวังต่อความรู ้สึกความต้องการของผูอ้ ืนมากขึนมีความสามารถ
บังคับและควบคุมตนเองได้ดี มีอารมณ์ มนคง
ั ไม่หวันไหวง่าย โกรธง่าย ใจร้ อน ฉุ นเฉี ยว เป็ นต้น
และไม่เป็ นคนชอบแก้ตวั ยอมรับคําวิพากย์วจิ ารณ์จาก ผูอ้ ืน และเต็มใจใช้ความผิดพลาดมาเป็ นครู
5. เป็ นผูท้ ีมีความสัตย์ซือถือคุณธรรมยึดมันในหลักการ (Personal integrity) เป็ นผูท้ ีมี
ความซือสัตย์และการพูดจริ งทําจริ งมากกว่าการหลอกลวง รักษาคํามันสัญญา แสดงออกในความ
รับผิดชอบอย่างเต็มทีของผูน้ าํ ทีมีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการดูแลและจริ งใจอย่างแท้จริ ง สามารถ
ไว้วางใจได้ทีจะเก็บความลับและไม่เปิ ดเผยความลับนันแก้ผอู ้ ืน กล้าแสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระทําและการตัดสิ นใจของตนเอง
6. มีแรงจูงใจด้านอํานาจทางสังคม (Socialized power motivation) เป็ นผูท้ ีเน้นอํานาจ
ทางสั ง คม มุ่ ง ใช้อ าํ นาจเพื อให้เ กิ ด ประโยชน์ แก้ผูอ้ ื น จะไม่ ใ ช้อ าํ นาจไปในทางที ผิ ดหรื อ เพื อ
ประโยชน์ส่วนตัว จะไม่โอ้อวดตนเองหรื อชอบแก้ตวั เมือผิดพลาด เป็ นผูม้ ีมุมมองระยะยาว และ
ยินดีรับฟั งคําแนะนําจากบุคคลอืนทีมีความเชี ยวชาญกว่าด้วยความเต็มใจ และมักจะใช้พฤติกรรม
บริ หารของตนแบบการให้มีส่วนร่ วมและคอยเป็ นพีเลียงสอนแนะลูกน้องมากกว่าการใช้อาํ นาจ
เผด็จการข่มขู่
7. ต้องการด้านมุ่งความสําเร็ จในระดับสู งปานกลาง (Moderately high achievement
orientation) พบว่าผูบ้ ริ หารทีมุ่งความสําเร็ จสู งมีแนวโน้มในการใส่ ใจต่อวัตถุประสงค์ของงานสู ง
เป็ นผูท้ ีจะเต็มใจจะแสวงหาความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทีเกียวกับงาน ชอบการริ เริ มสนใจต่อ
ปั ญหาและการดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยความเด็ดเดียวโดยมุ่งหาคําตอบหรื อข้อยุติทีมีความ
เสี ยงระดับปานกลางมากกว่าทีจะต้องเสี ยงสู งมากหรื อแบบอนุรักษ์นิยมเกินไป
8. ต้องการได้ความรักผูกพันจากผูอ้ ืนในระดับตํา (Low need for affiliation) ผูน้ าํ จะ
ไม่ให้ความใส่ ใจด้านความสัมพันธ์เป็ นประเด็นหลักมากกว่าสนใจด้านงาน โดยยอมปล่อยให้งาน
ถูกเข้าแทรกแซงจากผูอ้ ืนได้ เพราะเห็ นแก่สัมพันธภาพทีดี ต่อกัน ไม่ใช้การให้รางวัลหรื อความดี
ความชอบเพือสร้างคะแนนนิยมส่ วนตัวมากกว่าตอบแทนเพราะการมีผลงานดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในการมอบหมายงานไม่เลือกแต่คนหรื อกลุ่มคนทีรักโปรดปรานโดยบางครังยอมปฏิ บตั ิดว้ ยการ
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ยกเว้นกฎเกณฑ์ให้เป็ นกรณี พิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีคบหาสมาคมกับผูอ้ ืน เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ทางสังคมทังภายในและภายนอก 15
ตุลา มหาพสุ ธานนท์ กล่าวถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ ทีสําคัญตามทัศนะของบุคคลต่างๆ
ดังนี
1. เดวิส (Davis) กล่าวถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ ทีสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 ความเฉลียวฉลาด (intelligence) หมายถึง ความหลักแหลมในการวิเคราะห์
ปั ญหาหรื อวิเคราะห์สัมพันธภาพทียุง่ ยากซับซ้อนระหว่างบุคคล รวมตลอดถึงความสามารถในการ
รับรู้ ติดต่อสื อสาร และจูงใจบุคคลอืน
1.2 การบรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางสังคม (social maturity) ผูน้ าํ มักสนใจในเรื องทัวๆไป
อย่างกว้างขวางและมีความมันคงทางอารมณ์ ไม่หวันไหวง่าย ต้องทนต่อภาวะคับข้องใจได้สูง ไม่มี
ทัศนคติเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อสังคม มีความเชื อมันในตนเอง มีความเคารพในตนเองพอสมควร และมี
กิจกรรมต่างๆให้กระทํามาก
1.3 มีการจูงใจภายในและมีแรงขับทางด้านความสํา เร็ จ (inner motivation )
สู งขึนไปเป็ นลําดับ มักจะตอบสนองแรงจูงใจภายในโดยมุ่งทํางานทีได้รางวัลประเภทความพอใจ
ในสิ งซึ งจับต้องไม่ได้ มากกว่าทีจะได้มาซึ งรางวัลอันเป็ นสิ งภายนอกทีจับต้องได้
1.4 มีทศั นคติทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relations attitudes) ผูน้ าํ ทีประสบ
ความสําเร็ จและเป็ นทียอมรับกันนัน มักจะทํางานได้สําเร็ จโดยอาศัยการพึงพาบุคคลอืนอันได้แก่ผู้
ตามหรื อเพือนร่ วมงาน ดังนันต้องสร้ างความสร้ างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ตลอดจนการ
สังสรรค์ทางสังคม ซึ งต้องอาศัยทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์แทบทังสิ นผูบ้ ริ หารจึงต้องเรี ยนรู้และ
พัฒนาทักษะด้านนีให้สูงขึนๆตลอดเวลา16
ดับริ นและไอร์แลนด์ (Dubrin & Ireland) กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะทีมีผลต่อความเป็ น
ผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผล ซึ งผ่านกระบวนการวิจยั และเฝ้ าสังเกตมาแล้ว มีดงั ต่อไปนี 17

15

สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ ,ภาวะผู้นํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์ และศิ ลป์ สู่ ความเป็ นผู้นําที
สมบูรณ์ (เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,2548),101-105.
16
Davis อ้างถึงใน ตุลา มหาพสุ ธนนท์, หลักการจัดการ-หลักการบริหาร (กรุ งเทพฯ:
ธนธัชการพิมพ์,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. ทักษะด้านการรู้คิดหรื อความเข้าใจ (cognitive skills) เป็ นทักษะทีผูบ้ ริ หารสามารถ
ใช้ในการคิดแก้ปัญหา โดยเข้าใจโครงสร้างของปั ญหา และมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ งแวดล้อม
กับปั ญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึงมีการหยังรู ้เกิดขึน และชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
กล่าวว่า ผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผลต้องมีทกั ษะด้านการรู ้คิดหรื อความเข้าใจทีเหมาะสม ซึ งประกอบด้วย
ทักษะ 3 ชนิดด้วยกัน คือ
1.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving ability) ผูน้ าํ ทีเฉลียวฉลาด
และมีความสามารถจะต้องวางแผน ทําการตัดสิ นใจ และวางกลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ชิ งลงมือ แก้ไขสถานการณ์ ก่ อนที ปั ญหาจะเกิ ด และมีค วามพากเพีย รอดทนในการ
แก้ไขจนปั ญหาเหล่านันให้ลุล่วง
1.2 ความสามารถหยังรู ้ ตวั บุคคลและสถานการณ์ (insight into people and
situation) ผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผลต้องสามารถอ่านบุคคลและสถานการณ์ออกในแง่ของบุคคลต้องหยัง
รู้จิตใจของเขาเพียงพอที จะเป็ นพืนฐานในการเลื อกใช้ตวั บุคคลทีจะสังการ ในแง่ของสถานการณ์
ต้องสามารถหยังรู ้ สภาวะแวดล้อมทังภายในและภายนอกเพียงพอทีจะตัดสิ นใจในการดําเนิ นกล
ยุทธ์ทีจะเป็ นทิศทางนําพาองค์การไปสู่ เป้ าหมาย
1.3 ความสามารถด้านเทคนิคและความเป็ นมืออาชีพ (technical and professional
competence) ผูน้ าํ ที มี ประสิ ทธิ ผลต้องสามารถนํา กลุ่ มที มี ความแตกต่ างหลากหลายได้ผูบ้ ริ หาร
ระดับต้นต้องมีทกั ษะด้านเทคนิคการทํางานมากเพียงพอ ทีจะสอนหรื ออธิ บายให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
เข้าใจ ในการปฏิบตั ิงานประจําวันของตนเองได้
2. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (personality traits and characteristics) เป็ นความสามารถ
ในการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารประสบผลสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน คุณลักษณะเฉพาะเหล่านีได้แก่
2.1 ความเชื อมันในตนเอง (self-confidence) ความเชื อมันในตนเองของผูน้ าํ จะทํา
ให้ผนู้ าํ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ภายใต้สถานการณ์ทีผูน้ าํ มีความมันใจในตนเองสู งจะกล้าตัดสิ นใจ
บนภาวะความเสี ยงของสถานการณ์ ในลักษณะกล้าได้กล้าเสี ย แม้จะรู ้วา่ มีโอกาสเพียงครึ งทีจะชนะ
ก็ยงั เชือมันว่าตนเองสามารถพาองค์การไปสู่ ชยั ชนะดังกล่าวได้
2.2 แรงจูงใจด้านอํานาจ (power motive) ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีประสิ ทธิ ผลจะมี
ความปรารถนาอันแรงกล้าทีจะควบคุมหรื อมีอิทธิ พลเหนือทรัพยากรรอบตัว ผูน้ าํ ทีมีแรงจูงใจด้าน
อํา นาจสู ง ประกอบด้ว ยคุ ณลัก ษณะสามประการคื อ ประการแรก ผูน้ ํา จะปฏิ บ ตั ิ ง านด้ว ยความ
กระตือรื อร้นกระฉับกระเฉงตลอดเวลา ประการทีสอง ผูน้ าํ จะใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการคิ ดหา
หนทางทีจะกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ และประการสุ ดท้าย ผูน้ าํ
จะมีความระมัดระวังในเรื องส่ วนตัวอย่างมาก

26

2.3 ความต้องการประสบความสําเร็ จ (need for achievement) หมายถึง ความ
ปรารถนาอันแรงกล้าทีจะปฏิบตั ิง านให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การทีตังไว้ จึงพุ่งเป้ า
หรื อความสนใจไปทีงานอย่างเดี ย วจนทําให้บ างครั งไม่ไ ด้ใ ห้ความใส่ ใจในเรื องความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคล เป็ นเหตุให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความไม่พึงพอใจได้ ผูน้ าํ ทีมีความต้องการประสบ
ความสํา เร็ จจะแสดงออกในลัก ษณะที คิดเร็ วทํา เร็ ว งานทุ กสิ งทุกอย่า งที ปฏิ บตั ิ ดูเร่ งด่ วนทังสิ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องสามารถปฏิบตั ิงานตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ วทันใจตลอดเวลา
2.4 อารมณ์ ขนั (sense of humor) เพราะผูน้ ําที มี อารมณ์ ขนั มักจะสามารถ
ปลดปล่อยความเครี ยดของตนเอง และช่ วยสร้ างบรรยากาศในการทํางานให้ก ับบุ คคลรอบข้า ง
บางครั งทํา ให้ ง านที น่ า เบื อหน่ า ยเป็ นงานที สนุ ก สนาน หรื อ ใช้ แ ก้ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที
ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาเกิ ดความไม่พ อใจในงานให้เกิ ดความรู ้ สึ กที ดี ขึ น ผูบ้ ริ หารที สามารถประยุก ต์
อารมณ์ ขนั ของตนให้เข้า กับ ความต้องการประสบความสําเร็ จในการทํางานได้ จะเป็ นผูน้ าํ ที มี
ประสิ ทธิผลอย่างยิง
2.5 ความกระตือรื อร้น (enthusiasm) เป็ นพืนฐานทีสําคัญของผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ผล
เนืองจากความกระตือรื อร้นของผูน้ าํ จะทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาต้องตืนตัวในการทํางานอยูต่ ลอดเวลา
ความกระตือรื อร้นยังช่วยสร้างศรัทธาอันแรงกล้าต่อสิ งใดสิ งหนึ งได้ เช่น ความกระตือรื อร้นมุ่งมัน
ทีจะดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายของผูน้ าํ ทําให้ลูกน้องเกิ ดความศรัทธาจึงร่ วมแรงร่ วมใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
2.6 การแสดงออกที เหมาะสม (assertiveness) การแสดงออกบุ ค ลิ ก ภาพที
เหมาะสมของผูน้ าํ ทําให้ผนู ้ าํ สามารถปฏิบตั ิภารกิจจํานวนมากได้อย่างบรรลุเป้ าหมายในแง่จิตวิทยา
บุคลิกภาพมี 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทแรก ผูน้ าํ ทีมีบุคลิกภาพก้าวร้าว (aggressive) ประเภทที
สอง ผูน้ ํา ที มี บุ ค ลิ ก ภาพนิ งเฉย (passive) และประเภทสุ ด ท้า ย ผูน้ ํา ที มี บุ ค ลิ ก ภาพที เหมาะสม
(assertive) ผูน้ าํ ประเภทแรกจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะที ก้าวร้ าว ดุ ดัน เอาเปรี ย บ ข่มขู่ และ
ละเมิดสิ ทธิ ส่วนตัวของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบ่อยๆ ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาส่ วนใหญ่เกรงกลัวและไม่
พอใจ ในขณะทีผูน้ าํ ประเภททีสองจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะนิ งเงียบ ไม่ชอบสุ งสิ ง ขีเกรงใจ
ยอมเสี ยเปรี ยบผูบ้ งั คับบัญชา เพือนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาชอบข้าม
หัวอยูเ่ ป็ นประจํา ไม่เกรงใจ รวมทังไม่เคารพนับถือ ส่ วนผูน้ าํ ประเภทสุ ดท้ายจะแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสม ระหว่างก้าวร้าวกับการนิ งเฉย รู ้ กาลเทศะ ไม่ชอบเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื นแต่ก็ไม่ยอมให้
ผูอ้ ืนเอาเปรี ยบ อาจก้าวร้าวดุดนั กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหากพบว่ามีการปฏิบตั ิงานทีผิดพลาด หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับขององค์การจนเป็ นเหตุให้องค์การเสี ยหาย แต่ก็อ่อนโยนและสุ ภาพ
หากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเคารพและให้เกียรติ
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3. มนุ ษยสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (relationships with subordinates) ผูน้ าํ ทีมี
ประสิ ทธิผลต้องเป็ นบุคคลทีมีมนุษยสัมพันธ์ ทีดี ไม่ถือตัว และพบปะพูดคุยกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่
เป็ นนิจ รวมทังมีทศั นคติทีดีต่อพนักงานและผูอ้ ืน
4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) เฮนรี มินตซ์เบอร์ ก
(Henry-Mintzberg) กล่ า วถึ ง ลัก ษณะด้า นนี ว่า จะเกี ยวกับ บทบาทของความเป็ นหัว หน้า ในเชิ ง
สัญ ลัก ษณ์ (figurehead role) เช่ น การเป็ นประธานในงานพิ ธี ก ารต่ า งๆเป็ นต้น บทบาทการ
แสดงออกในฐานะผูน้ ํา (leader) ได้แก่ การจ้างงาน การอบรม การกระตุ ้นจูง ใจ และการรัก ษา
ระเบียบวินยั ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นต้น และบทบาทการประสานงานในกลุ่ม (liaison role) ได้แก่
การกระทํา กิ จ กรรมซึ งต้อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ที อยู่ภ ายในและภายนอกองค์ก าร เช่ น
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดขอข้อมูลด้านกําลังคนจากผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ถื อเป็ นการ
ติดต่อประสานงานกันภายในองค์การ เป็ นต้น
5. เป็ นตัวอย่างทีดี (leading by example) ผูบ้ ริ หารทีจะเป็ นผูน้ าํ ทีดีตอ้ งเป็ นตัวอย่างใน
แง่ บวกแก่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ทังในด้านความซื อสัตย์ การทํางานเป็ นที ม ความระมัดระวังในการ
ทํางาน ความรอบรู้ทงในงานและสิ
ั
งแวดล้อมรอบตัว เป็ นต้น
6. สัมผัสทีอ่อนไหว (sensitivity and tact) หมายถึงความคล่องตัวหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงหรื อรู้จิตใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เข้าใจความรู้สึกนึ กคิดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดจนหลีกเลียง
การใช้ถอ้ ยคําในลักษณะถากถาง เยาะเย้ยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม หรื อ
ชอบพาลหาเรื อง ผูน้ าํ ประเภทนีจะเป็ นผูท้ ีมีจิตใจละเอียดอ่อน มีความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจ หรื อเอาใจ
เขามาใส่ ใจเราอยูต่ ลอดเวลา
7. ความคาดหวังสู งทีคงเส้นคงวา (maintaining high expectations) ผูน้ าํ ทีมีความ
คาดหวังสู งอยู่ตลอดเวลาในทางทีเจริ ญก้าวหน้า รักษาความคาดหวังทีสู งไว้เพือก้าวไปสู่ จุดหมาย
ไม่ทาํ งานไปวันๆโดยปราศจากความคาดหวังจะนําไปสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทีเปี ยมไปด้วยประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
8. สนับสนุนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (supportiveness) คือ ผูน้ าํ ทีแสดงความเอาใจใส่ ต่อความ
ต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สนับสนุนให้แสดงออกหรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเป็ นทีม รู ้จกั
ใช้กลยุทธ์ในการจูงใจให้บุคคลอืนทํางานให้กบั องค์การด้วยความเต็มใจ หรื อจูงใจโดยการกระตุน้
และให้คาํ ชมเชยเพือเสริ มสร้ างขวัญและกําลังใจ การสนับสนุ นอาจออกมาในหลายรู ปแบบ เช่ น
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ความเอาใจใส่ ใ นชี วิ ตความเป็ นอยู่ ความอบอุ่ น ในมิ ตรภาพของผูน้ ํา และที ม งานรวมทังความ
ยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น18
วิรุณ ตังเจริ ญ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะทีดีของผูบ้ ริ หารควรจะประกอบด้วย 1) การเป็ น
ผูน้ าํ ทางวิชาการ(Academic Ledership) คือเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นผูส้ ร้างสรรค์วิชาการ มี
ความสํานึ กในวิชาการ เน้นการค้นคว้าวิจยั เพือสร้ างความรู ้ แล้วนํา ความรู ้ ที เกิ ดขึ นไปสอน ไป
บริ การวิชาการแก่สังคม ต้องเป็ นผูน้ าํ และต้องปกครองดูแลนักวิชาการ เป็ นต้น 2) วิสัยทัศน์และ
ศักยภาพ(Vision and potentiality) คือจะต้องมีวิสัยทัศน์ที กว้างไกล ทังต่อเป้ าหมายขององค์กร
วิชาการ การบริ หารวิชาการ และการบริ หารองค์กร พร้อมกันนันก็ตอ้ งมีศกั ยภาพสู งในการบริ หารที
จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดได้ 3) จิตสํานึกสาธารณะ(Public Mind) คือการเสี ยสละ
เพือคนอืน มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กรและบุคคลในชุ มชน 4) จิตสํานึ กจริ ยธรรม(Ethic
Mind) คือการมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี เปิ ดเผย โปร่ งใส บริ สุทธิ ยุติธรรม กล้าตัดสิ นใจเพือรักษาความดี
งาม ความถูกต้อง ความยุติธรรมขององค์กรและบุคคล บริ หารด้วยเหตุผลและความชอบธรรม 5)
การมีแนวคิดในการบริ หาร(Administration Concept) คือมีแนวคิดในการบริ หารทีเด่นชัดในการ
พัฒนาองค์กร ต้องมีความคมชัดในการพัฒนาระบบ พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชี พ พัฒนาบุคคล
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักดิศรี ขององค์การ 6) การทํางานเป็ นกลุ่ม(Team working)
คือมีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ และการยอมรับนับถือ การทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การร่ วมกันปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น19
สุ ธี สุ ทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิ โยกฤษณ์ ได้สรุ ปคุณลักษณะผูน้ าํ ทีดี ไว้ดงั นี 1) มี
ความเชือมันและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ืน 2) มีความรู้ ความสามารถในงานทีตน
มีหน้าทีรับผิดชอบ 3) มีความคิดริ เริ มและสนับสนุ นให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความคิดริ เริ มด้วย 4)มี
ความเสี ยสละ 5) มีความกระตือรื อร้นและเข้าสังคมได้ดี 6) มีความซือสัตย์สุจริ ต 7) มีความกล้าใน
การตัดสิ นใจ 8) มีความสมานไมตรี และสร้างสามัคคีธรรมกับผูร้ ่ วมงาน 9) มีดุลยพินิจมันคงและ
รอบครอบ 10) มีความจงรักภักดีต่องานและผูร้ ่ วมงาน 11) มีความกล้ารับผิดชอบและยอมรับว่ามี
พันธะต่อหน้าที 12) มีประสบการณ์ ในการปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆมาแล้ว
18

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , ภาวะผู้นําองค์ กรยุคใหม่ (กรุ งเทพฯ: ธรรมกมลการพิมพ์,

2549),133-135.
19
วิรุณ ตังเจริ ญ, อ้างถึงใน หวน พินธุ พนั ธ์ , การบริหารการศึกษานักบริหารมืออาชี พ ,
(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2548), 53-54.
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13)มี บุค ลิ ก ภาพเข้มแข็ง เด็ดเดี ยว 14) มีเหตุผล ยอมรั บความจริ ง 15) มีค วามตื นตัว ค้นคว้าหา
ความรู ้ใหม่เพือพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ 16) มีความยุติธรรม20
ผลงานวิ จ ัย ในปั จ จุ บ ัน ยัง ให้ค วามสํ า คัญต่ อ คุ ณ ลัก ษณะที สํ า คัญ ของผูน้ ํา ที ประสบ
ความสําเร็ จ เช่ น มีการศึกษาพบว่า ผูต้ ามต้องการผูน้ าํ ที มีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ มี ความ
ซื อสัตย์ (Honest) สมรรถนะ (Competent) เป็ นผูม้ องไปข้างหน้า (Forward-looking) ความสามารถ
ในการสร้างแรงดลใจ (Inspiring) และความน่าเชือถือ นอกจากนียังมองว่าผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพควร
เป็ นผูท้ ีสามารถสร้างวิสัยทัศน์ (Creating Vision) และมอบอํานาจการตัดสิ นใจแก่พนักงานทีไม่ใช่
ระดับผูบ้ ริ หาร (Empowerment)21
คุณลักษณะเฉพาะตัวแสดงถึ งพืนฐานความเป็ นอยู่ทีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ
ลักษณะเฉพาะบุคคลเป็ นตัวบ่งชี ทางจิตวิทยาในการแยกแยะบุคคล ผูบ้ ริ หารควรทําความเข้าใจ
คุณลักษณะพืนฐานของแต่ละบุคคลและแนวทางทีพวกเขาสามารถส่ งผลต่อพฤติกรรมของคนใน
สถานการณ์ต่างๆในองค์การ ไม่ใช่แค่การอ้างถึงทัศนคติทีมีต่อองค์การเท่านัน
ทฤษฎีหลักทีจะกล่าวถึงในบทนี คือทฤษฎีทีเรี ยกว่า “Big Five Personality” ทีเรี ยก
แบบนีเพราะทฤษฎีนีพยายามจัดกลุ่มลักษณะของบุคลิกภาพ (Traits) ทีมีมากมายตามลักษณะเด่น
จากการศึกษาของ Greenberg & Baron (2000) พบว่าคําทีสามารถนํามาใช้อธิ บายลักษณะของ
บุคลิกภาพ หรื อ Traits มีถึง 17,953 คําในพจนานุกรมเมือพยายามจับกลุ่มเข้าด้วยกันก็พบว่ายังมีคาํ
ถึง 171 กลุ่มทีสามารถนํามาอธิ บายบุคลิกภาพ ทฤษฎี “Big Five Personality จําแนกลักษณะของ
บุคลิกภาพออกเป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ ภายใต้เงือนไขว่าคนทุกคนล้วนมีบุคลิกทัง 5 แบบในระดับที
ต่างกัน บุคลิกภาพทัง 5 แบบคือ Extraversion Neuroticism Agreeableness Conscientiousness และ
openness to experience เนืองจากคําทีใช้เรี ยกชือบุคลิกภาพแต่ละด้านเป็ นคําทีจําค่อนข้างยาก จึงมีผู้
พยายามทําให้ชือจําง่ายขึนโดยเรี ยกบุคลิกทัง 5 แบบ ว่าOCEAN ซึ งก็มาจากอักษรตัวต้นของแต่ละ
ชือนันเอง รายละเอียดของบุคลิกภาพแต่ละแบบจะได้กล่าวต่อไป
บุคลิกภาพด้านที 1 : Extraversion
เป็ นบุคลิกด้านบวกทีทําให้คนรู ้ สึกดี ต่อตัวเองและสิ งรอบข้าง คําว่า “Extravert” หรื อ
ั มทางจิตวิทยา
“Extrovert” เป็ นคําทีตรงข้ามกับคําว่า ”Introvert” ซึ งเป็ นคําทียืมมาจากทฤษฎีดงเดิ
20

สุ ธี สุ ทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิ โยกฤษณ์ , หลักการบริหารเบืองต้ น, พิมพ์ครังที 16
(กรุ งเทพฯ : ประชาชน, 2549), 60-61.
21
สมเดช มุงเมือง, พฤติกรรมองค์ การ (เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย, 2549),246.
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คนทีมี คะแนน extraversion สู ง มักจะเป็ นคนช่างสังคม ช่างพูดช่างคุย อบอุ่น มีชีวิตชีวา มีเพือน
เยอะ ไม่ชอบอยูค่ นเดียว ในทางตรงข้าม คนทีเป็ นพวก introversion มักไม่ใช่คนทีอารมณ์ดีตลอด
เหมือนพวกแรก ส่ วนใหญ่จะเฉยๆ ไม่ยุ่งกับใคร ทําอะไรคนเดียว คิดคนเดียว จากลักษณะที
แตกต่างกันแบบนีเราพบว่าพวก introvert มักจะเก็บกด ปิ ดตัวเองเวลามีปัญหา พยายามแก้ปัญหาเอง
คนเดียว ในขณะทีพวก extrovert มักจะเล่าปั ญหาหรื อปรึ กษาคนรอบข้างเสมอ ดังนันจึงอาจกล่าว
ได้วา่ คนทีมี ระดับ extraversion สู งมักมีสุขภาพจิตดีกว่าคนทีระดับ introversion สู งในทีทํางาน
พวก Extrovert มักจะทํางานอย่างมีความสุ ขกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า อารมณ์ดีกว่า มีปฏิสัมพันธ์กบั
เพือนร่ วมงานมากกว่า และ พึงพอใจในงานทีทํามากกว่า เมือ ทีปรึ กษาต้องติดต่อสื อสารกับคนทัง
สองกลุ่ม กลุ่ม Extraversion มักเข้าไปพูดคุยได้ง่ายกว่าและเข้าใจได้มากกว่า
บุคลิกภาพด้านที 2 : Neuroticism
คําว่า “Neuroticism” ตรงกับคําว่า “พวกประสาท” ในภาษาไทย คนกลุ่มนี มีลกั ษณะตรง
ข้ามกับกลุ่มแรกโดยสิ นเชิง คนกลุ่มนีมักไม่ใช่แค่เฉยๆแบบ Introversion แต่จะอารมณ์เสี ยหงุดหงิด
เศร้าสร้อย อ่อนแอ ไม่มนคง
ั ได้ทุกเวลาและทุกสถานการณ์โดยไม่สมเหตุสมผล คนกลุ่มนีมักมอง
ตัวเองและสิ งแวดล้อมในทางลบไว้ก่อน คนกลุ่มนี มักจะวิตกกังวลและเครี ยดมากกว่าคนอืนๆใน
เรื องงาน ประเมินผลงานของตัวเองตํากว่าความเป็ นจริ ง มักกลัวในสิ งทียังไม่เกิดขึนหรื ออาจไม่
เกิดขึนโดยไม่สามารถควบคุ มตัวเองได้ อย่างไรก็ตามหากได้มีการมอบหมายงาน ควบคุมการ
ทํา งาน และประเมิ นผลงานอย่างเป็ นระบบแล้วก็ จะช่ ว ยให้ค นกลุ่ ม นี สามารถทํางานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน ลักษณะทีตรงข้ามกับ Neuroticism คือคนทีมีลกั ษณะมันคง เชือมันในตนเอง
ไม่ถูกรบกวนหรื อโอนอ่อนไปตามสิ งแวดล้อมได้ง่ายๆ เรี ยกว่าเป็ นคนทีมีอารมณ์มนคง“Emotional
ั
Stability” คนทังสองกลุ่ม อาจเข้าไปพูดคุ ยได้ง่ายใกล้เคียงกันเมือต้องติดต่อสื อสาร แต่กลุ่ม
Neuroticism มักแสดงความวิตกกังวลมากจนบางครังอาจทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการสื อสารลด
น้อยลง ดังนันทีปรึ กษาจึงควรเข้าใจในความแตกต่างและวางแผนการเข้าไปพูดคุยให้เหมาะสม
บุคลิกภาพด้านที 3 : Agreeableness
คําว่า Agreeableness มาจาก agree กับ able หมายถึงความสามารถทีจะตกลงร่ วมกับผูอ้ ืน
ได้ คนทีมี ระดับ Agreeableness สู งมักจะเป็ นคนทีปรับตัวเข้ากับคนอืนได้ดี เข้าใจคนอืน มีความ
ยืดหยุน่ สู ง รู้จกั การประนีประนอม ตรงไปตรงมา ไม่หน้าไหว้หลังหลอกหรื อนิ นทาคนอืนลับหลัง
คนทัวไปมักชอบทีจะทํางานกลุ่มนี เพราะรู ้ สึกปลอดภัยและสบายใจ คนกลุ่มนี อาจไม่ได้เป็ นพวก
เจ้าเสน่ห์แบบ Extraversion แต่ก็เป็ นกลุ่มทีผูร้ ่ วมงานไว้ใจรักใคร่ ดังนัน ทีปรึ กษา จึงควรพิจารณา
เข้าไปติดต่อพูดคุยด้วยเพือทีจะนําไปสู่ การสร้างสัมพันธภาพกับคนอืนๆในองค์กรต่อไปได้ง่ายขึน
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บุคลิกภาพด้านที 4 : Conscientiousness
เป็ นบุคลิกทีเอือต่อการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะ Conscientiousness หมายถึง
ความตังใจ ความอดทน ความรับผิดชอบ และระดับการควบคุมตัวเองซึ งทําให้คนผูน้ นสามารถ
ั
กําหนดทิศทางของพฤติกรรมของตนเองได้อย่างแน่ นอน รู ้ จกั คิ ดไตร่ ตรองก่ อนพูดหรื อลงมื อ
กระทํา รู ้จกั การรอคอยและยับยังชังใจ มีการวางแผนงานและเรี ยงลําดับความสําคัญของสิ งทีจะต้อง
ทํา คนที มี Conscientiousnessในระดับตํามักขาดทิ ศทางในการทํา งาน Conscientiousness มี
ความสําคัญต่อการทํางานในทุกๆ ด้าน จนนักจิตวิทยาองค์กรเชื อว่า สามารถใช้เป็ นตัวทํานาย
ผลงานของบุคคลได้
บุคลิกภาพด้านที 5: Openness to experience
หมายถึงลักษณะของบุคคลทีมักมีความคิดเป็ นของตนเอง มีจินตนาการสู ง มองโลกใน
แง่มุมทีแตกต่างจากผูอ้ ืน คนกลุ่มนีมักมีใจคอกว้างขวาง ให้ความสนใจกับทุกสิ งรอบตัว ยอมรับ
ความคิดของผูอ้ ืนได้แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ขณะเดี ยวกันก็มีความคิดสร้างสรรค์ มักพยายาม
แก้ปัญหาเดิมๆ ด้วยแนวคิดใหม่โดยพร้อมทีจะเสี ยงทดลองทําสิ งนันๆอย่างมันใจ อย่างไรก็ตาม
กฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรแบบไทยๆ มักไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้คนกลุ่ม
นีได้แสดงความสามารถมากนัก ถึงแม้ Openness to experience จะดูเป็ นลักษณะทีเหมาะสมสําหรับ
เจ้าของกิจการทีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกั ใช้หรื อสร้างนวัตกรรมและ กล้าเสี ยง แต่ทีจริ ง
แล้วหากพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นมีลกั ษณะนี ก็ อาจเป็ นประโยชน์ต่อโดยการคิดริ เริ มสิ ง
ใหม่ๆ หรื อหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ให้กบั องค์กรได้22
คุณลักษณะผูน้ าํ ถูกแสดงในบทวิจารณ์ของ บาส และ สต๊อกดิลล์ (Bass and Stogdill)
ซึงเป็ นแนวทางไปยัง The big five model เป็ นบุคลิกภาพห้าประการ ซึ งเป็ นรู ปแบบทีสร้างขึนอย่าง
เป็ นทางการโดยนักจิตวิทยาสมัยใหม่ The big five model ถือว่าเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าํ ซึ งเป็ นที
เข้าใจโดย ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สามารถอธิ บายครอบคลุม 5 ด้าน คือ บุคลิกเปิ ดเผย
(surgevcy) ประนี ป ระนอม (agreeableness) มันคงทางอารมณ์ (emotion stability) มี ส ติ
(conscientiousness) สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance)
The big five model คือองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพทีสามารถเป็ นคําอธิบายในการ
ตีความผลการวิจยั ของการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าํ

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. เปิ ดเผย (surgency) คือ บุคคลทีมีสัมพันธภาพทีดี ชอบเข้าสังคม มีอุดมการณ์
มุ่งมันในความคิดเห็นของตน ชอบเข้ากลุ่ม เปี ยมด้วยพลัง กระตือรื อร้น นักปฏิบตั ิ อารมณ์ดี รู้สึกดี
เกียวกับตัวเองและมองโลกในแง่ดี ชอบความตืนเต้น ช่างพูด แสดงตัว ดึงดูดความสนใจ
2. ประนี ป ระนอม (agreeableness) คื อ บุ ค คลที มัก จะเห็ น อกเห็ นใจผูอ้ ื น มี
ความสามารถในการประสานงานทีดี มีความอดทน เป็ นมิตรกับผูอ้ ืน เป็ นบุคคลทีดูอบอุ่น เชื อถือ
ไว้วางใจได้ เป็ นทีรักของผูอ้ ืน
3. มันคงทางอารมณ์ (emotion stability) คือ ความสามารถของบุคคลในการรองรับ
แรงกดดัน คุณลักษณะทีสําคัญคือ มีความสุ ขมุ สงบ และมันคง มีความเชื อมันในตนเอง
4. มีสติ (conscientiousness) คือ บุคคลทีมีความมรอบคอบ ระมัดระวัง เคร่ งครัด
ตระหนักถึงศีลธรรม มุ่งความสําเร็ จมีความปรารถนาอันแรงกล้าทีจะไปให้ถึงเป้ าหมาย มีความ
รับผิดชอบพึงพาได้ มีความสามารถในการวางแผน ทํางานหนักอย่างสมําเสมอ
5. สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance) คือ บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ มีการศึกษา
เป็ นคนช่ างคิ ดช่ างฝั น สนใจใฝ่ รู ้ ตื นตัวต่อการใฝ่ หาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใหม่ ๆ ชอบการ
พัฒนาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์ มักคิดในสิ งใหม่ๆ ชอบเสี ยง23
จากคุ ณลักษณะผูน้ าํ ทีได้กล่าวมาแล้ว ย่อมชี ให้เห็ นว่าเป็ นคุ ณสมบัติทีจําเป็ นจะต้องมี
ประจําตัวเสมอสําหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ในองค์การ เพราะการเป็ นผูน้ าํ ทีดีนนเป็
ั นการสร้างศรัทธา
ความเลือมใสให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน และบุคคลทัวไปและยังเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญยิงทีจะนําองค์การ
หรื อหน่วยงานนันๆไปสู่ จุดหมายและความก้าวหน้า ทังในปั จจุบนั และอนาคต
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Paticipation Managment) มีนกั วิชาการและนักการศึกษา
ได้ให้ความหมายในบริ บททีแตกต่างกันไว้หลายประการ ดังนี

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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จันทรานี สงวนนาม ให้ความหมายว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง การที
บุคคลได้มีส่วนเกี ยวข้องในการปฏิ บตั ิงานทังด้านการแสดงความคิดเห็ น การตัดสิ นใจและการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการประเมินผล24
สมยศ นาวีการ กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการของการให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกียวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจ เน้นการมีส่วนเกียวข้องอย่างแข็งขันของ
บุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริ หารที
สําคัญ ซึ งอยู่บนพืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าทีทีถือว่าผูบ้ ริ หารแบ่งอํานาจ
หน้าทีการบริ หารให้เข้ากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและต้องการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกียวข้องอย่าง
แท้จริ งในกระบวนการตัดสิ นใจทีสําคัญขององค์การไม่ใช่ เพียงแต่สัมผัสปั ญหาหรื อแสดงความ
ห่วงใย25
ประกอบ กุลเกลียง กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม คือ วิธีการบริ หารหรื อรู ปแบบ
การตัดสิ นใจ ซึ งเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายซึ งเกียวข้องกับงานหรื อการบริ หารมีส่วนแสดงความคิดเห็น
และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร26
สมเดช สี แสง ได้สรุ ปความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้วา่ การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม (Paticipation Managment) เป็ นการบริ หารทีเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารกิจการภายในขอบเขตหน้าทีของตน ซึ งเป็ นหลักการสําคัญของการบริ หารแบบ
ใหม่ทีเรี ยกว่าการบริ หารคุณภาพทัวทังองค์กร (Total Quality Control หรื อ TQC)
เอกชั ย กี สุ ข พัน ธ์ ให้ ค วามหมายว่ า รู ป แบบของความเกี ยวข้ อ งผู ก พัน ร่ ว มกัน
(Involvement)ของสมาชิกในการประชุมหรื อเพือตัดสิ นใจและควบคุมการทํางานร่ วมกัน27
ทํานอง ภูเกิดพิมพ์ กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการทํางานร่ วมกันเพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ทังนีขึนอยูก่ บั สภาพความคิด ความเชือและความยึดมันของแต่ละบุคคล แต่ละ
24

จันทรานี สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริ หารการศึกษา (กรุ งเทพฯ :
พอยท์ ,2545),69.
25
สมยศ นาวีการ, การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั โรงพิมพ์กรุ งธน
พัฒนาจํากัด, 2545), 1.
26
ประกอบ กุลเกลียง, การบริหารโดยองค์ คณะบุคคล (กรุ งเทพฯ : สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545), 27.
27
เอกชัย กีสุ ขพันธ์, การบริ หารทักษะและการปฏิบัติ (กรุ งเทพฯ : อนงค์ศิลปะการ
พิมพ์, 2548), 237.
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หน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทังยังขึนอยูก่ บั กาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย โดยการมีส่วนร่ วม
เป็ นหัวใจสําคัญในการเสริ มสร้างพลังการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (Teamwork) ทีมีประสิ ทธิ ภาพใน
การพัฒนา เพราะทําให้ผเู ้ กียวข้องหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิงขึนเพือการ
เปลียนแปลงและพัฒนา28
Anthony (แอนโทนี ) ให้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่าเป็ นกระบวนการ
ทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ เป็ นการเข้าร่ วมของผูค้ นโดยใช้ความ
ชํา นาญและความสามารถในการแก้ปั ญ หาที สํ า คัญ ทํา ให้เ กิ ด การยอมรั บ และแบ่ง ปั นอํา นาจที
ผูบ้ ริ หารแบ่งปั นให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับรองลงไป และท้ายสุ ดเป็ นความพยายามแก้ปัญหาทีเป็ นอยู่
โดยให้ความสําคัญผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในกระบวนการตัดสิ นใจขององค์กร29
รอบบินส์ (Robbins) ให้ความหมายว่า เป็ นการทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการตัดสิ นใจกับผูบ้ ริ หาร30
จะเห็นได้วา่ มีผใู ้ ห้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้หลายแนวทาง แต่โดย
สรุ ปแล้วการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมนัน เป็ นวิธีการบริ หารทีเน้นให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องได้ร่วมในการ
คิด การตัดสิ นใจ หรื อการส่ งเสริ ม สนับสนุ นในหลากหลายรู ปแบบ เพือให้เกิ ดความผูกพันและ
ความรับผิดชอบต่อองค์ก ารมากยิงขึ น การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมนันเป็ นวิธี ก ารที จะช่ วยเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของการทํางาน สามารถนํามาใช้ได้ทุกระดับขึนอยูก่ บั ว่าขอบเขตของ
งานมีแค่ไหน แต่ละคนเข้ามามีส่วนร่ วมได้อย่างไร แต่ทงนี
ั ต้องเริ มจากผูบ้ ริ หารขององค์การเห็น
ความสําคัญของวิธีการนี เข้าใจปรัชญาของวิธีก ารนี ว่าจะใช้อย่า งไร เมื อไร และผูบ้ ริ หารต้องมี
ทักษะทีจะใช้วิธีการนี มิฉะนันจะไม่ให้ผลจนต้องหันกลับไปตัดสิ นใจคนเดี ยว ซึ งคงไม่เหมาะสม
กับการบริ หารในองค์การสมัยใหม่ เพราะความสําเร็ จของงานจะขึนอยูก่ บั ความร่ วมมือของคนใน
องค์การ ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารคนเดียว

28

ทํานอง ภูเกิดพิมพ์, แนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของชุ มชน
>Online@, accessed on 20 /04 /2553 Available from http://www. thaischool.net/ view_tj.php?
ID= 1203
29
William P. Anthony, Participative Management (London: AddisonWesley,1978),3.
30
S.P. Robbin, Organization Theory Structure. Design. And Applications
( Englewood Cliffs:Prentice Hall, 1990), 356.
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แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมมี วิวฒั นาการมาจากแนวคิ ดการบริ หารเชิ งมนุ ษยสัมพันธ์
(Human Relation Approach) และการบริ หารเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) บุคคลทีเป็ นผู้
บุกเบิกแนวคิดนีคือ ฟอลเลต (Follet) โดยได้เขียนบทความชือ Dynamics Administration บรรยาย
ให้ผบู้ ริ หารแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การด้วยวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์และพยายามให้นายทุน
คิดถึงคนงานบ้างไม่ใช่ คิดแต่เรื องเงิ นเพียงอย่างเดี ยว แนวคิดนี ได้รับการสนับสนุ นโดย เมโย
( Mayo) และ โรธลิสเบอร์ เกอร์ (Roethlisberger) แห่ งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ทังนี มีนกั วิชาการ
หลายท่านได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี
ไบรย์แมน (Bryman) ได้เสนอแนวทางในการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมทีจะมีผลต่อ
ทัศนคติการปฏิบตั ิงานและการกระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้ 4 ประการ คือ
1. บรรยากาศของการมีส่วนร่ วมควรจะต้องทําให้แนวทางทีจะไปสู่ เป้ าหมายมีความ
ชัดเจนยิงขึนและบรรยากาศจะมีลกั ษณะของความไม่เป็ นทางการมากกว่า
2. จะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเลือกเป้ าหมายทีมีคุ ณค่า ดังนันผูบ้ งั คับบัญชาควร
เพิมเป้ าหมายส่ วนบุคคล (Individual Goal) กับเป้ าหมายองค์การ (Organization Goal) ให้เท่าเทียม
กัน
3. ผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มจะเพิ มการควบคุ ม งานมากขึ นถ้า มี แ รงจู ง ใจและความเป็ นอิ ส ระ
เพิมขึน ซึงจะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานมากขึนและ
4. เมือบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจเขาจะมี Ego – involved(มีส่วน
ร่ วมด้วยตนเอง)31
เดวิส (Davis) กล่ า วว่า การมี ส่ วนร่ ว มนันเกี ยวข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ ด้า นจิ ตใจและ
อารมณ์ทีมากกว่าการกระทําเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือของบุคลากรในการรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั ิงาน โดยพัฒนาการมรส่ วนร่ วมให้สมดุลไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมทีมากเกินพอดี หรื อ
การมีส่วนร่ วมในลักษณะทีไม่ใช่การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมทีแท้จริ ง เพราะแต่ละบุคคลมาสามารถ

31

1986), 139.

A. Bryman, Leadership and Organization (London : Poutedge & Kegan Paul,
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ทําทุกสิ งทุกอย่างไดเพียงลําพังเพราะจํากัดด้วยความสามารถและทรัพยากรจึงต้องทํางานเป็ นกลุ่ม
จึงจะไปสู่ ความสําเร็ จได้32
อุทยั บุญประเสริ ฐ กล่าวถึงการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่ามีแนวความคิดพืนฐาน ดังนี
1. ความเชือเรื องธรรมชาติมนุษย์ (assumption about human nature) ตามแนวคิดของ
แมคเกรเกอร์ (McGregor) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ตามแนวคิดของทฤษฎี X เชือ
ว่ามนุ ษย์ขีเกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนันต้องใช้วิธีการบังคับหรื อควบคุ มการทํางานอย่าง
ใกล้ชิด ส่ วนทฤษฎี Y เชือว่ามนุษย์มีความขยัน ชอบทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงถ้าสภาพการทํางาน
ทีมีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่ วมในการทํางานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมีความรับผิดชอบมากขึน
2. ความคิดเกียวกับความเป็ นองค์การของโรงเรี ยน(concept of school organization)
แนวความคิ ดของการบริ หารปั จจุ บนั เชื อว่า องค์การมิ ใช่ เป็ นเพียงเครื องมื อสําหรั บการบรรลุ
เป้ าหมายหรื อผลผลิ ตเชิ งปริ มาณเท่านัน แต่องค์การเป็ นสถานทีสําหรับการดํารงชี วิตและการ
พัฒนาด้วย
3. ในด้านรู ปแบบการตัดสิ นใจ (decision making style) การตัดสิ นใจสังการในระดับ
สถานศึกษาควรมีลกั ษณะร่ วมมือกันใช้อาํ นาจระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ตลอดจนศิษย์เก่า
เพือสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบนั ความต้องการในอนาคต ซึ งจะต้องระดมสติปัญญาและแนวคิดให้
สมาชิกได้มีโอกาสเรี ยนรู้และพัฒนาให้บริ หารโรงเรี ยนได้สาํ เร็ จ อีกทังยังสร้างความรู ้สึกผูกพันกับ
โรงเรี ยนด้วย
4. แบบภาวะผูน้ ํา (Leadership Style) ตามทฤษฎี ข อง เซอร์ จี โ อวานนี
(Sergiovanni) ได้จดั ระดับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไว้ 5 ระดับ คือ ภาวะผูน้ าํ ด้าน
เทคนิค ภาวะผูน้ าํ ด้านมนุษย์ ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา ภาวะผูน้ าํ เชิงสัญลักษณ์ และภาวะผูน้ าํ ทาง
วัฒนธรรม
5. กลยุทธ์การใช้อาํ นาจ (Use of Power) ในการบริ หารโดยทัวไปมีความจําเป็ นที
จะต้ อ งใช้ อ ํ า นาจเป็ นสิ งที ขาดไม่ ไ ด้
แต่ ต ามทฤษ ฎี ที ว่ า ด้ ว ยที มาของอํ า นาจ
(source of power) ของ เฟรนช์ แ ละลาเวน นันได้แ บ่ ง ที มาของอํา นาจพื นฐาน
เป็ น 5 แบบ ได้แก่ อํานาจจากการให้รางวัล อํานาจจากการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจ
จากการอ้างอิง และอํานาจจากความรู้ความเชียวชาญ

32

Keith Davis, and John W. Newstrom, Organizational Behavior (Singapore :
McGraw-Hill, 1989), 232.

37

6. ทักษะเฉพาะในการบริ หาร (management skills) ทักษะการบริ หารแบบใหม่ ๆ ที
ได้รับการพัฒนาและนํามาใช้ในองค์การ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์เพือ
การตัดสิ นใจ ใช้ท กั ษะการแก้ไ ขความขัดแย้ง ใช้ก ลยุท ธ์เพื อการเปลี ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ เป็ นต้น
7. การใช้ทรัพยากร (Use of Resources) สถาบันการศึกษามีอาํ นาจในการใช้และ
บริ หารทรัพยากรด้วยตนเองมากขึน ทําให้สถานศึกษาได้บริ หารงานตามสถานการณ์ของตนเอง
อย่างมีประสิ ทธิผล ไม่ตอ้ งสิ นเปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ
การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมเป็ นวิธีการที ทําให้บุคลากรในหน่ วยงานร่ วมมือร่ วมใจมี
ความสามัคคี กนั เป็ นการปรับโครงสร้ างขององค์การและปรับกระบวนการบริ หารสู่ ระดับล่ าง
ตลอดทัวองค์การ แนวคิดนี ได้แพร่ เข้าสู่ องค์การธุ รกิจและองค์การทางการศึกษามากขึน และได้
กลายเป็ นส่ วนสําคัญทีเป็ นหัวใจในแนวคิดเรื องการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School based
management) ในทีสุ ด
โดยสรุ ปแล้ว การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ ว มมี แนวคิ ด พืนฐานมาจากความเชื อเรื อง
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ที มี ค วามต้อ งการพื นฐาน ความคิ ด เกี ยวกับ ความเป็ นองค์ ก ารของ
โรงเรี ยน รู ปแบบของการตัดสิ นใจ การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แบบภาวะผูน้ าํ กลยุทธ์ในการ
ใช้อาํ นาจ ทักษะเฉพาะในการบริ หารตามทฤษฎีการบริ หาร ตลอดจนความมีอิสระในการใช้และ
บริ หารทรัพยากรด้วยตนเอง33
นอกจากนี ลอว์เลอร์ (Lawler) ยังได้เสนอกรอบแนวคิด ซึ งเป็ นการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วม ซึ งเป็ นการมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง(high involvement management) ว่าเป็ นการทําให้สมาชิก
ทุกคนในองค์การมีส่วนร่ วมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบตั ิงาน ในการแก้ปัญหาและการสร้าง
ความสําเร็ จในองค์การ ซึงต้องอาศัยการกระจาย (decent validation) สิ งต่อไปนีลงสู่ ระดับล่างอย่าง
ทัวถึงทังองค์การ คือ
1. สารสนเทศ (information) เป็ นข้อมูลข่าวสารทีทําให้บุคลากร ซึ งมีส่วนร่ วมและมี
อํานาจในการตัดสิ นใจได้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสิ งแวดล้อม กลยุทธ์ ระบบงาน ระดับและ
ชนิดของผลงานทีต้องการ
2. ความรู้และทักษะ (knowledge and skill) เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับประสิ ทธิ ผลของ
งานและความสําเร็ จขององค์การ เป็ นความรู้และทักษะในการบริ หารและการปฏิบตั ิงาน
33

อุทยั บุญประเสริ ฐ, การบริ หารจัดการโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2543), 26-31.
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3. อํานาจ (power) ซึ งเกียวข้องกับการตัดสิ นใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงาน
4. รางวัล (rewards)เพือสร้ างแรงจูง ใจแก่ พนักงานให้องค์การประสบความสํา เร็ จ
โดยการให้รางวัลนันขึนอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานและความสําเร็ จขององค์การ34
การศึกษาเกียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
มีผทู ้ าํ การศึกษาไว้เป็ นจํานวนมาก แต่ทีสําคัญและมีความน่าสนใจประกอบด้วยแนวคิด
ดังนี
สวอนสเบิร์ก (Swansburg) ศาสตราจารย์ ผูบ้ ริ หารทางการศึกษาของโรงพยาบาลแห่ง
วิทยาลัยทางการแพทย์จอร์ เจีย ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี
1. การไว้วางใจกัน (Trust) ให้แนวคิ ดว่าเป็ นปรัชญาพืนฐานของการมี ส่วนร่ วม
ผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาจะสามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างสมบูรณ์ เรี ยบร้ อย หากได้รับการ
ยอมรับไว้วางใจจากผูบ้ ริ หาร
2. ความยึดมันผูกพัน (Commitment) ให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องการความยึดมันผูกพัน ผูบ้ ริ หารควรทีจะให้การสนับสนุ นช่ วยเหลือและฝึ กอบรม
แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจกับผูบ้ ริ หาร ประสบการณ์
ในการเข้า มามี ส่ วนร่ ว มของผูป้ ฏิ บ ัติงานจะทํา ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านมี ค วามขยัย หมันเพีย ร อุ ต สาหะ
ผลผลิตในการทํางานมีมากขึน จะเห็นได้วา่ ภายใต้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทําให้เกิดความยึด
มันผูกพันโดยไม่ทาํ ให้เกิดโทษ
3. การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives)ให้แนวคิดว่าการ
ตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานรวมถึงการร่ วมกันปรับปรุ ง
พัฒนาเป้ าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัดความขัดแย้งทีเกิดขึนถ้าทุกคนมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
เดียวกัน มีการทํางานทีมีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่ วมกัน
4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ให้แนวคิดว่า เป็ นภาวะทีมี
ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการทํางาน ความมี อาํ นาจหน้าทีและความสามารถในการ
ทํางานสําหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ
34

E. E. Lawler. High Involvement Management. อ้างถึงใน อุทยั บุญประเสริ ฐ , การ
บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน, พิมพ์ครังที 2 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546), 47.
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ปฏิ บ ตั ิ ง านและในการตัดสิ นใจในงานของตนเอง ซึ งจะทํา ให้ มี ค วามทุ่ ม เทและเต็ มใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มทีเต็มความสามารถ35
ลิเคิร์ท (Likert) ยังได้เสนอผลงานเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้วา่ การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมนันเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับเป้ าหมายและการตัดสิ นใจทีเกี ยวข้องกับงานจะกระทํา
โดยกลุ่ ม ผู ้บ ริ หารจะมี ค วามเชื อมั น และไว้ว างใจผู ้ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งเต็ ม ที (upward
communication) แต่ยงั มีการติดต่อสื อสารตามแนวนอน (horizontal communication)ระหว่างเพือน
ร่ วมงานทีอยูใ่ นระดับเดียวกัน ในการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเท่านันแต่จะพยายามทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ความรู ้ สึกว่าพวกเขามีความสําคัญ ความ
เกี ยวพันระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นอย่างตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความ
เป็ นมิ ตรภาพองค์การที เป็ นทางการและองค์ก ารไม่ เป็ นทางการจะเข้า กันได้เป็ นอย่างดี ลิ เคิ ร์ท
(Likert)ได้แสดงให้เห็นถึงสาระสําคัญของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี
1. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ผูบ้ งั คับบัญชากระตุน้ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกิดกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
3. ระบบการติดต่อสื อสารภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็ นไปโดยอิสระ
4. ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ปฏิ กิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิ ดเผยและโดย
กว้างขวางเกียวกับเป้ าหมายขององค์การ การปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ
5. การตัดสิ นใจต่าง ๆ กระทําโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ เปิ ดโอกาสให้กลุ่มเข้า
มามีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงาน
6. การควบคุมงานมีลกั ษณะกระจายไปในหมู่ผรู ้ ่ วมงานให้มีการควบคุมกันเองและ
เน้นในเรื องการแก้ปัญหาเป็ นหลัก
7. ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึ กอบรมเพือให้การ
ทํางานมีผลงานทีสู งสุ ดและสําเร็ จตามเป้ าหมาย36
วรู มและเดซี (Vroom and Deci) พิจารณาปริ มาณการมีส่วนร่ วมในเชิ งจิตวิทยาว่าเป็ น
ปริ มาณของอิทธิพลทีปั จเจกบุคคลรู ้สึกว่าได้เข้าไปร่ วมในการตัดสิ นใจ นอกจากนียังเพิมเติมด้วยว่า
บุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการทํางานที มีประสิ ท ธิ ภาพโดยตัวเอง บุคคลจะพัฒนาความ
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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ผูกพันทีมีต่องานและจะสามารถทํางานได้ดี ตลอดจนเมือเห็นได้ชดั ว่าตนเองสามารถขยายเป้ าหมาย
ขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนันคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (self-control
or self-regulation) มิใช่ควบคุมโดยองค์การ (organization control)37
วรู ม และ เยทตอน (Vroom and Yetton) ได้ร่วมกันศึกษาประเด็นเกียวกับผูน้ าํ ในเรื อง
ของขอบเขตการใช้อาํ นาจในการตัดสิ นใจที นิ ยมให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมพฤติ กรรม
ของผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วมตามแนวทางของวรู มและเยทตอน (Vroom and Yetton) นันผูน้ าํ จะมีส่วน
ร่ ว มในปั ญ หากับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาในฐานะเป็ นกลุ่ ม โดยการร่ ว มกับ กลุ่ ม นันจะก่ อ ให้ เกิ ด การ
ประเมินทางเลื อกต่างๆและพยายามปรองดองกันในการแก้ปัญหา นอกจากนีผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารจะ
ไม่พยายามครอบงํากลุ่มเพือให้ยอมรับวิธีการแก้ปัญหามิให้ถูกเสนอมาจากตนตลอดจนยอมรับและ
สนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาใดๆก็ตามทีกลุ่มหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีส่วนร่ วมกัน38
จากแนวติดเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมทีได้เสนอมาแล้วจะเห็นได้วา่ การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการบริ หารทีผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ มีอิสระในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิ ในการเสนอความคิดเห็น เพือร่ วมแก้ไขปั ญหา
ซึ งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบตั ิงาน
ทีสู งขึน
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมี ความเกี ยวข้องกับความพอใจในงานอย่างยิง ทังนี เพราะ
การบริ หารดัง กล่ า วมี ล ัก ษณะที เปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ได้เข้า มามี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจ การ
ยอมรับฟั งข้อเสนอแนะจากฝ่ ายผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การร่ วมกันแก้ไขปั ญหา ตลอดจนความรู ้ สึกถึ ง
ความเป็ นอิส ระในการทํา งาน ซึ งสิ งเหล่า นี จะทํา ให้ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชามี โอกาสตอบสนองความ
ต้องการของตนเองภายหลังจากทีความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ
ดังนันจึ งสรุ ปว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมมี ความสําคัญในการบริ หารองค์การเป็ น
อย่างมาก เพราะผูบ้ ริ หารระดับสู งเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนเกี ยวข้องในการ
บริ หาร มี อิส ระในการทํา งาน ตลอดจนมี สิ ท ธิ ใ นการเสนอแนะความคิ ดเห็ นเพือร่ ว มกัน

37

Victor H. Vroom, and Edward L. Deci, Management and Motivation (New
York : Penquin Book Ltd., 1970), 16.
38
H.B. Vroom , and P.W. Yetton, Leadership and Decision – Making (Pitsburgh :
University of Pitsburg Press, 1973), 13.
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แก้ปัญหา ซึ งลักษณะดังกล่ าวย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความรู ้ สึ กผูกพันและ
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสิ งทีร่ วมกันตัดสิ นใจดําเนินงานให้องค์การประสบผลสําเร็ จต่อไป
ประโยชน์ ของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ งเป็ นแนวคิดใหม่ของการจัดการศึกษาทีรวมพลังของ
บุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่ าย เมือนําไปใช้ในสถานศึกษาซึ งมีประโยชน์ อุทยั บุญประเสริ ฐกล่าว
ไว้ดงั นีคือ
1. เป็ นการระดมผูเ้ ชี ยวชาญ และผูม้ ี ประสบการณ์ เพือร่ วมกันจัดการศึ กษาเพือเปิ ด
โอกาสให้ครู เจ้าหน้าทีและชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญของโรงเรี ยน
2. ขวัญและกําลังใจของครู ดีขึน
3. เป็ นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพือพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยน
4. สร้างและสนับสนุนให้เกิดผูน้ าํ ใหม่ๆในทุกระดับ
5. เพิมปริ มาณและคุณภาพการติดต่อสื อสาร
6. สร้ างความยืดหยุ่นในการทํางาน ทําให้เกิ ดการริ เริ มจัดทําโครงการใหม่ๆ เพือให้
ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนมากขึน
7. การทีครู และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการบริ หารงบประมาณจึงเกิดแนวทางทีจะต้อง
ใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
8. เปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ทุ ก คนในโรงเรี ย นได้เ สนอความคิ ดเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง
การศึกษา
9. ชุมชนมีส่วนร่ วมและมีสิทธิในการบริ หารและจัดการศึกษา
10. การบริ หารแลการตัดสิ นใจทําด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
11. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและโครงการ
ใหม่ๆ39
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานขององค์การ ซึ ง
จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ ดังนี
1. ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงานทุกระดับในองค์การ
2. ลดความขัดแย้งในการทํางาน เพิมความไว้วางใจซึงกันและกันมากขึน
39

อุทยั บุญประเสริ ฐ, การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน , 26-31.
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3. สร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
4. ช่วยให้ผรู ้ ่ วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา
5. สร้างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
6. ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม
7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. ช่วยให้พนักงานเกิดความรู ้สึกว่าเขาเป็ นส่ วนหนึงขององค์การ40
สัมฤทธิ กางเพ็ง กล่าวถึงประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี
1. การมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูเ้ กียวข้อง ทํา
ให้เกิดความคิดเห็นทีหลากหลาย ทําให้การปฏิบตั ิมีความเป็ นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียว
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีผลในทางจิตวิทยาคือทําให้เกิดการต่อต้านน้อยลงใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึน
3. เปิ ดโอกาสให้มีการสื อสารทีดีกว่า สามารถแลกเปลียนข้อมูลและประสบการณ์ใน
การทํางานร่ วมกัน ตลอดจนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
4. เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานหรื อผูเ้ กียวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ
ทํางานร่ วมกันเกิดความมีนาใจและความจงรั
ํ
กภักดีต่อหน่วยงานมากขึน
5. การมีส่วนร่ วมจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงานดีขึน การตัดสิ นใจมีคุณภาพมากขึนและ
ส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งงาน ตลอดจนผูร้ ่ วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึน
จากแนวคิดทีกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมได้
ดังนี
1. ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ งการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมช่วยให้บรรยากาศและการ
สื อสารในองค์การดีขึน ลดความขัดแย้ง ลดต้นทุน เพิมผลผลิต และองค์การมีความพร้อมทีจะรับ
การเปลียนแปลงได้ดีขึน
2. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร โดยฝ่ ายบริ หารสามารถบริ หารพนักงานได้ง่ายขึน การ
ตัดสิ นใจมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึน เนืองจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย
3. ประโยชน์ ต่อพนักงาน โดยความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หารและ
ระหว่างพนักงานด้วยกันดีขึน มีความไว้วางใจกันสู ง มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมาก
ขึน รวมทังมีความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจํากัดขององค์การ41
40

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (กรุ งเทพฯ : บุ๊ค
พอยท์, 2545), 71.
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สวอนเบอร์ ก (Swansburg) ได้ประมวลประโยชน์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจาก
นัก วิ ช าการหลายท่ า น ทังด้า นธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรม และการพยาบาล ดัง นี 1) พนัก งานมี ค วาม
ไว้วางใจกันสู ง และสนับสนุ นซึ งกันและกัน 2 ) ลดตําแหน่ งของพนักงานทีมีตาํ แหน่งเท่ากัน ลด
อัตราของพนักงานระดับบริ หารลง 3) เพิมความรับผิดชอบให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานมากขึน
4) ลดความสับสนในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแลผูป้ ฏิบตั ิงานโดยการปรับปรุ งการติดต่อสื อสาร
ให้ดีขึน 5) นิ เทศงานด้วยตนเองกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้วินิจฉัย และแก้ปัญหาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานมี
การช่วยเหลือซึงกันและกัน และเป็ นการพัฒนาอาชี พ (career development) 6) มีความเป็ นอิสระใน
การปฏิ บตั ิงานมากขึ น 7) เข้าใจกฎระเบียบได้ชัดเจนขึ น 8) เพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ทํา
ให้ผลงานเพิมขึน 9) ทําให้เกิดทีมงานทีมีความร่ วมมือร่ วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ และทําให้เข้าใจองค์การได้ดียิงขึน 10) ปรับปรุ งการติดต่อสื อสารในองค์การ 11) ลด
การขาดงาน 12) เพิมประสิ ทธิ ผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุ งคุณภาพของงานเพิมการเรี ยนรู้
ในงานให้มากขึน 13) เพิมขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน เพิมความกระตือรื อร้ นในการเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน 14) ได้รับความคิดใหม่ๆในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
15) แสดงให้เห็นถึงผูน้ าํ ทีมีความสามารถได้อย่างชัดเจน 16) ช่ วยให้คนงานเข้าใจถึงเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของวิชาชี พได้อย่างชัดเจน 17) ลดการหมุนเวียนเปลียนงาน และสร้างความมันคงใน
งาน 18) เพิมความยึดมันผูกพันต่อองค์การจากการทีมีทศั นคติต่อองค์การในทางทีดี 19) การทํางาน
นอกเวลาลดลง 20) ต้นทุนในการบริ หารลดลง 21) เป็ นการส่ งเสริ มทักษะและช่ วยให้คนงานได้
ค้นพบความสามารถพิเศษของตนเองซึ งเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชี พ 22) เพิมความพึงพอใจในการ
ทํางาน 23) เกิดการยอมรับทีจะช่วยเหลือซึ งกันและกัน เพราะว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะช่วย
ทําให้เพิมความสามารถของแต่ละบุคคล เพิมความสามารถในการเรี ยนรู ้ ขององค์การ การปรับตัว
และการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ42
ถึงแม้วา่ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะมีประโยชน์ แต่การทีผูบ้ ริ หารจะนําการบริ หาร
รู ป แบบนี มาใช้ค วรคํา นึ ง ถึ ง ข้อ จํา กัด และอุ ป สรรคของการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ ง
จันทรานี สงวนนาม ได้สรุ ปว่าการทีผูบ้ ริ หารจะนําการบริ หารในรู ปแบบนีมาใช้ควรจะระมัดระวัง
ถึงข้อจํากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ เพราะอาจทําให้เกิด
41

สัมฤทธิ กางเพ็ง, “รู ปแบบการมี ส่วนร่ วมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กรม
วิชาการ 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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กลุ่มอิทธิ พลขึนได้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน ความรับผิดชอบและการกระทําของกลุ่มไม่มี
หลักประกัน แน่ชดั เพราะทุกอย่างขึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของกลุ่ม ผูบ้ ริ หารจึงควรคํานึงถึงผลได้
ผลเสี ย เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา ปั ญหา และสถานการณ์ การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่ อนจะให้กลุ่ มมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ43 ใน
ทํานองเดียวกัน สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพว่า อุปสรรคเหล่านีอาจเกิดขึนกับหลาย ๆ ปั จจัย ดังนี อุปสรรคทางด้านองค์การซึ ง
จะยึดติ ดกับประเพณี ปรั ชญาและค่านิ ยมขององค์การ คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงาน คุณภาพของเจ้าหน้าที โครงสร้างขององค์การ การขาดบรรยากาศสนับสนุน การขาด
ระบบการให้รางวัลในการมีส่วนร่ วม นอกจากอุปสรรคทางด้านองค์การแล้ว อุปสรรคบางอย่าง
อาจเกิดขึนจากตัวผูบ้ ริ หารเองทีขัดขวางการใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เช่น ความไม่เข้าใจ การ
ขาดความมันคงหรื อความกลัวที สู ญเสี ยอํานาจการบริ หารไป เป็ นต้น ส่ วนอุปสรรคทางด้าน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัน อาจเกิดขึนจากการขาดความสามารถ ขาดความต้องการ การไม่รับรู ้วา่ ถูก
คาดหวังให้มีส่วนร่ วมและความกลัว นอกจากนี ยังมี อุปสรรคทางด้านสถานการณ์ ทีขึนอยู่กบั
ข้อจํากัดด้านเวลา งานและอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม44
โดยสรุ ปแล้ว การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นวิธีการบริ หารรู ปแบบหนึ งทีช่วยให้ผทู ้ ีมี
ส่ วนเกียวข้องกับการทํางานได้มีส่วนร่ วมในการคิด การตัดสิ นใจ หรื อการปฏิบตั ิงานในหลากหลาย
รู ป แบบ เพื อให้ เ กิ ด ความผูก พัน และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ก ารมากยิ งขึ น ผู ้บ ริ หารจึ ง ต้อ งเห็ น
ความสําคัญ และมีความรู ้ ความเข้าใจในแนวความคิดพืนฐานของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เช่ น
ความเชือเรื องธรรมชาติมนุษย์ แนวความคิดเกียวกับความเป็ นองค์การของโรงเรี ยน ภาวะผูน้ าํ กล
ยุทธ์การใช้อาํ นาจ ทักษะเฉพาะในการบริ หาร การใช้ทรัพยากรเป็ นต้น นอกจากนีจะต้องทราบข้อดี
และข้อจํากัดของการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม เพือให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์มากทีสุ ด
สถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้องถินการจัดการศึกษาท้องถิน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2478 กําหนดให้เทศบาลมี หน้าที จัดการศึ กษาเพือให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมเข้าไว้ดว้ ย ดังนันหน้าทีในการจัดการศึกษาของท้องถินจึงได้ตกอยูใ่ น
43

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ,71.
44
สมยศ นาวีการ, การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั โรงพิมพ์กรุ งธน
พัฒนา จํากัด, 2545),39.
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ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นท้อ งถิ นนั นๆ และให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
ประถมศึ กษา พ.ศ. 2478 กํา หนดให้มี การโอนโรงเรี ยนและทรั พย์สินของโรงเรี ย นมาเป็ นของ
เทศบาลทังหมดหากท้องถินใดมีปริ มาณโรงเรี ยนไม่เพียงพอ ก็ให้เทศบาลจัดตังเพิมขึนและดํารง
โรงเรี ยนประถมศึกษาเหล่านันด้วยเงินรายได้ของเทศบาลเอง จากผลของพระราชบัญญัติสองฉบับ
ดังกล่าวรัฐบาลในสมัยนันจึ งได้ตราพระราชกฤษฎี กามอบอํานาจการจัดการประถมศึกษาในเขต
เทศบาลให้เทศบาลรับไปดําเนิ นการเมือ พ.ศ. 2479 และเทศบาลได้รับโอนโรงเรี ยนเทศบาลมา
ดําเนินการครังแรกเมือ พ.ศ. 2480 การโอนโรงเรี ยนเทศบาลมาดําเนินการครังนี เทศาลได้รับโอนมา
ทังหมดคื อ โรงเรี ย น กิ จการของโรงเรี ย น ทรั พ ย์สิ น และครู โดยให้ค รู โอนมาเป็ นพนัก งาน
เทศบาล การโอนการประถมศึ ก ษามาอยู่ก ับ เทศบาลในระยะนันประสบปั ญ หาต่ า ง ๆ มาก
งบประมาณของเทศบาลมีจาํ นวนน้อย ทําให้การศึกษาของเทศบาลไม่กา้ วหน้าเท่าทีควร จึงได้มี
การโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูก่ บั กระทรวงศึกษาอีกครังหนึง
พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงได้โอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปให้เทศบาลรับผิดชอบ
อีกครังหนึงโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ คือ
1. ให้กระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล
2. ส่ งเสริ มให้เทศบาลพยายามรั บโอนโรงเรี ยนประชาบาลไปดําเนิ นการให้มากทีสุ ด
เว้นแต่โรงเรี ยนทีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไว้ปรับปรุ งในทางวิชาการ และเป็ นตัวอย่างเท่านัน
3. กระทรวงศึกษาธิการ ควรจ่ายเงินอุดหนุนเป็ นการช่วยเหลือการศึกษาในเขตเทศบาล
ซึ งอาจจะคํานวณเป็ นรายหัวนักเรี ยน ซึ งอาจจะได้พิจารณาต่อไป
ดัง นันการจัด การประถมศึ ก ษาในเขตเทศบาลจึ ง อยู่ใ นการกํา กับ ดู แ ลควบคุ ม ของ
เทศบาลตลอดมาจนทุกวันนี และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
41 ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นมีสิทธิ จดั การศึกษาในระดับใด ระดับหนึ ง หรื อทุก
ระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิน45
วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาท้องถิน
จัดการศึกษาท้องถิ นเพือพัฒนาคุ ณภาพคนในท้องถิ นให้มีคุณลักษณะทีสามารถบูรณา
การวิถีชีวิตให้ส อดคล้องกับสภาพความต้องการของสัง คมและประเทศชาติ ตามหลักแห่ งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน
45

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิน,
ส่ วนการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิน, การบริหารงานบุคคลสํ าหรับพนักงานครู เทศบาล
(กรุ งเทพฯ : ม.ป,ท., ม.ป.ป.), 1 – 2.
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ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิน
1. จัดการศึกษาปฐมวัย
2. จัดการศึกษาขันพืนฐาน
3. จัดบริ การให้ความรู้ดา้ นอาชีพ
4. จัดส่ งเสริ มกีฬานันทนาการกิจกรรมเยาวชน
5. การดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
วัตถุประสงค์
1. เพื อให้ เ ด็ ก ปฐมวัย ได้รั บ การส่ ง เสริ ม และเตรี ย มความพร้ อ มทางร่ า งกายจิ ต ใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมทีจะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขันพืนฐาน
2. เพือให้เด็กทีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาพืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินได้รับการบริ การการศึกษาขันพืนฐานครบตามหลักสู ตรอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
3. เพือพัฒนาการดําเนิ นการจัดการศึกษาขันพืนฐานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
ให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมาย วัตถุประสงค์เป็ นไปตามมาตรฐานทีรัฐกําหนด และ
ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิน โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุ ลทังทางด้าน
ปั ญ ญา จิ ต ใจ ร่ า งกาย สั ง คม ระดับ ความคิ ด ค่ า นิ ย ม และพฤติ ก รรม ซึ งเน้ น วิ ธี ก ารจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ทีมีความหลากหลายและให้ผเู้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. เพือให้การจัดการศึกษาท้องถินดําเนินการตามความต้องการและคํานึงถึงการมีส่วน
ร่ วมการสนับสนุ นบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในท้องถิน ในการจัดการศึกษาทุกระดับตาม
ศักยภาพและความสามารถของท้องถิน\
5. เพือส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถินได้ออกกําลังกายและฝึ กฝน
กีฬา ร่ วมกิ จกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพือพัฒนาให้เป็ นคนทีมีคุณภาพทัง
ร่ างกาย สติ ปัญญา จิ ตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุ ณค่าของการกี ฬา นันทนาการ
และปรับเปลียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางทีถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เพือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการสร้าง และพัฒนาอาชี พเพือคุ ณภาพ
ชี วิ ต โดยเฉพาะในกลุ่ ม ผูข้ าดโอกาส ผูด้ ้อ ยโอกาส ผู ้พิ ก ารทุ พ พลภาพ ซึ งเป็ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการประกอบอาชีพให้มีงานทํา ไม่เป็ นภาระแก่สังคม
7. เพือบํารุ งการศาสนาและอนุรักษ์ บํารุ งรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
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นโยบายการจัดการศึกษาท้องถิน
1. นโยบายด้า นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึ ก ษาขันพื นฐานเร่ ง รั ด จัด
การศึกษาให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริ การการศึกษาขันพืนฐาน ไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี ให้ได้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. นโยบายด้านการจัดการศึก ษาปฐมวัย จัด การศึ ก ษาให้เด็ก ปฐมวัย ได้เข้า รั บ
บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่า งทัวถึ งและมี คุณ ภาพ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื นในท้องถินมี
สิ ทธิและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. นโยบายด้า นคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
4. นโยบายด้านระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
จัดระบบบริ หาร และการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ อีกทังมีความพร้อมในการดําเนิ นการ
จัดการศึกษา และส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาท้องถิน การกําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษา ให้คาํ นึ งถึ งผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชนหรื อรับฟั งความคิดเห็ นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย
5. นโยบายด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพือใช้
ในการประสานข้อมูล และเป็ นข้อมู ลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุค ลากร พร้ อมทังมี ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื อง
เพื อให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที เหมาะสมกับ การเป็ นวิ ช าชี พ ชันสู ง โดยมี สิ ท ธิ ป ระโยชน์
สวัสดิการ ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชันสู ง
6. นโยบายหลักสู ตร ให้สถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสู ตรแกนกลาง
และสาระหลักสู ตรท้องถิ นทีเน้นความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็ นไทย ความ
เป็ นพลเมืองดีของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์
7. นโยบายด้านกระบวนการเรี ยนรู้ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนทุกคนมี จิตสํานึก
ในความเป็ นไทยและสามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ โดยถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด การจัดการศึกษา
ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ให้เป็ นการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอด
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ชีวิต และส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับ
การศึกษา
8. นโยบายด้านทรั พ ยากรและการลงทุ นเพือการศึ ก ษา ระดมทรั พ ยากรและการ
ลงทุนเพือการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทังด้านงบประมาณการเงิน ทรัพย์สินใน
ประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอืน และต่างประเทศมาใช้จดั การศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้กบั การศึกษาในฐานะทีมี
ความสําคัญสู งสุ ดต่อการพัฒนาทียังยืน
9. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพือการศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการผลิตและ
พัฒนาแบบเรี ยน เอกสารทางวิชาการ สื อสิ งพิมพ์อืน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพือการศึกษา
อืน โดยเร่ งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจใน
การผลิต รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา ตลอดจนการสื อสารทุก
รู ปแบบ สื อตัวนําและโครงสร้ างพืนฐานทีจําเป็ นต่อการส่ งวิทยุกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ วิทยุ
โทรคมนาคม และการสื อสารในรู ปอืน
10. นโยบายด้านการส่ ง เสริ ม กี ฬ า นัน ทนาการและกิ จกรรมเด็ ก เยาวชน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการดําเนินงานด้านการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชน รวมทังแหล่งเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ทุกรู ปแบบ บริ การแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างหลากหลาย พอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ
11. นโยบายด้านการส่ งเสริ มอาชี พ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ช่ วยเหลื ออาชี พ ให้มีการ
ประกอบอาชีพอิสระทีถูกต้องตามกฎหมายจัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิน สนับสนุน
ระดมทุนและการจัดการนําวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งการประกอบอาชี พการ
จัดการด้านการตลาดให้ได้มาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพท้องถิน
12. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
บํารุ งรักษา ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ สถาบันศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ดประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน เพือให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรี ยนรู ้และสังคมทีเอืออาทรต่อกัน สื บทอดวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็ นไทยและท้องถิน46
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กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินคุณภาพ
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ม.ป.ป.), 9 - 11.
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วิธีการจัดการศึกษาท้องถิน
เพือให้การบริ หารการศึกษาของท้องถินเป็ นไปโดยเหมาะสม ทางราชการจึงได้กาํ หนด
แนวทางเกียวกับการบริ หารการศึกษาท้องถิน โดยกําหนดให้ส่วนกลางมีหน้าทีในการส่ งเสริ มสนับสนุน
การจัดการศึกษาของหน่วยท้องถินและให้ทอ้ งถินเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง หน่วยงาน
ส่ วนกลางทีเกียวข้องกับการศึกษา มีดงั นี
1. กระทรวงมหาดไทยมี หน้าที และความรั บผิดชอบควบคุ มส่ งเสริ มในด้านธุ รการ
เกี ยวกับนโยบายและการจัดการศึ ก ษาท้องถิ นให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย จัดสรรเงิ นอุดหนุ นจาก
รั ฐบาลกลางเป็ นหน่ วยงานประสานกับหน่ วยราชการอืนที เกี ยวข้อง ให้คาํ แนะนําส่ งเสริ มและ
ช่ วยเหลื อหน่ วยการปกครองท้องถิ นในการแก้ไขปั ญหาอุ ปสรรคและข้อขัดข้องต่า ง ๆ ที อยู่ใ น
อํานาจหน้าทีของกระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าทีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นและมี หน้าที ในการประสานส่ งเสริ มองค์กร
ปกครองท้องถินให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทัง
การเสนอแนะกายจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
3. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มี หน้าที ส่ งเสริ ม การบริ หารงาน
บุคคลโดยกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตัง
การย้ายการโอน การรับโอน การเลือนระดับการเลือนขันเงินเดือน มาตรฐานทัวไปเกียวกับวินยั
และการรักษาวินัยและการดําเนิ นการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้ องทุกข์ และการให้ออกจาก
ราชการ
การบริหารการศึกษาของเทศบาล
เนืองจากรัฐบาลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดให้หน่วย
การปกครองท้องถินเป็ นผูด้ าํ เนินการดังกล่าว เทศบาลและเมืองพัทยาจึงต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาในเขตของตนอย่างเต็มที โดยถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที
กล่าวมาข้างต้นความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา อาจสรุ ปได้ดงั นี
1. มีหน้าทีการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
2. จัดให้เด็กทีมีอายุถึงเกณฑ์ในเขตเทศบาลได้เข้าเรี ยนโดยทัวถึง
3. เป็ นผูจ้ ดั ตังและดํารงโรงเรี ยนเทศบาล
4. ควบคุมและบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลในเขตของตน
เกียวกับเรื องการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี เทศบาลและเมืองพัทยา
เป็ นผูบ้ ริ หารและดําเนิ นการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิ การและกระทรวงมหาดไทยมิได้เข้า
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เกียวข้องในรายละเอียดของการปฏิบตั ิ นอกจากการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เทศบาลและเมืองพัทยา
ดําเนินการได้โดยเรี ยบร้อยและบรรลุผลดียงขึ
ิ นเทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอาํ นาจทีจะใช้ดุลยพินิจ
และตัดสิ นใจดําเนินการในเรื องใด ๆ ได้อย่างเต็มทีตามขอบเขตอํานาจหน้าทีกําหนดไว้ในกฎหมาย47

กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน

สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
ทองถิ่น

สํานักประสานและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาทองถิ่น

สวนวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
ทองถิ่น

สวนแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทองถิ่น

สวนสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการพัฒนา
กิจกรรมเยาวชน

สวนบริหารงาน
บุคคลทาง
การศึกษาทองถิ่น

แผนภูมิที 3 โครงสร้างการบริ หารการศึกษา กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน
ทีมา : กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิน, ส่ วน
การบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิน,
การบริ หารงานบุคคลสํ าหรับพนักงานครูเทศบาล
(กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.)
47

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิน,
ส่ วนการบริ หารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิน, การบริหารงานบุคคลสํ าหรับพนักงานครู เทศบาล
(กรุ งเทพฯ : ม.ป,ท.,ม.ป.ป.), 2-3.
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คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหาร
บุคคลสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

กถ.

คณะกรรมการบริหาร
บุคคลสวนทองถิ่น
(เทศบาล) ระดับจังหวัด

จังหวัด

เขตพื้นที่การศึกษา
อําเภอ
เทศบาลตําบล

เทศบาลเมือง / นคร

สํานัก / การการศึกษา

สถานศึกษา
ในสังกัด

ศูนยพัฒนา
เด็ก

แผนภูมิที 4 โครงสร้างการบริ หารการศึกษา องค์กรปกครองท้องถินระดับจังหวัด
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการสํารวจและศึกษางานวิจยั ต่างๆพบว่า มีนกั การศึกษาหลายๆท่านได้ดาํ เนินการ
ศึกษาวิจยั ในเรื องคุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี
งานวิจัยภายในประเทศ
กมลรั ตน์ จรู ญชัย ศึ ก ษาเกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน
ทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่วงชันที 3 ถึง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่วงชันที 3 ถึง 4 สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) เปรี ยบเทียบ
คุ ณลัก ษณะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํา นัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่ วงชันที 3 ถึ ง 4 สังกัด
สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 จํา แนกตามเพศพบว่า โยรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3) เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน
ทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่วงชันที 3 ถึง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามเกณฑ์ม าตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ในทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่ วงชันที 3 ถึง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารคนปั จจุบนั พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 5) คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน
ทัศนะของครู ผสู ้ อน ช่วงชันที 3 ถึง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จํานวน 3 ด้าน คือ
ด้านสามารถเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ ด้านความมุ่งมันอุทิศตนในการทํางานและเป็ นแบบอย่างทีดี และ
ด้านการบริ หารทีมีประสิ ทธิ ผลและผูเ้ กี ยวข้องพอใจในการบริ หารอีก 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน คือ
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ความคิ ด ริ เ ริ มและมี วิ สั ย ทัศ น์ ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห าร และด้ า นความเป็ น
ประชาธิปไตย48
สมใจ ศรี เอียม ศึกษาเกี ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขัน
พืนฐานที ส่ ง ผลต่ อมาตรฐานคุ ณภาพการศึ ก ษาขันพื นฐาน สัง กัดสํา นักงานเขตพืนที การศึ ก ษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3) การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ วมของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขันพื นฐานส่ ง ผลต่อ มาตรฐานคุ ณภาพ
การศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม คือ การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานโดยภาพรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.149
วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์ ศึกษาเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด ผลการวิจยั พบว่า 1) บริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ของผูบ้ ริ ห ารศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจัง หวัด โดยภาพรวมและรายด้า น อยู่ใ นระดับ มาก
2) ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
3) การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรี ยนจังหวัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.550

48

กมลรัตน์ จรู ญชัย, “การศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึก ษา (องค์กรมหาชน) ในทัศนะของ
ครู ผสู้ อน ช่วงชันที 3 ถึง 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1” (วิทยานิ พนธ์ครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ,2548).
49
สมใจ ศรี เอียม, “การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานทีส่ งผล
ต่ อ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขันพื นฐาน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2”
(วิทยานิ พ นธ์ ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึ กษา บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549), อัดสําเนา.
50
วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์, “การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550), อัดสําเนา.
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บังอร จงสมจิตต์ ศีกษาเกียวกับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทีสัมพันธ์กบั การจัดการ
ความรู ้ ข องสถานศึ ก ษาในเขตพื นที การศึ ก ษาจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 1)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารของสถานศึ กษาในเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการความรู ้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา
จังหวัดสุ พรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3) คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
สัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกทุกด้านซึ งทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง51
ชาฤนี เหมือนโพธิ ทอง ศึกษาเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทํางานเป็ นทีม
ของพนักงานครู ในสถานศึกษาสัง กัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) การ
บริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาสั ง กัดเทศบาล กลุ่ มการศึ ก ษาท้องถิ นที 1 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การทํางานเป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3) การบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมกับการทํางานเป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิน
ที 1 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ .0152
พรสวรรค์ โฆษิตจินดา คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พกับการจัดการเรี ยน
การสอนคละชันในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า 1) คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก 2) การจัด การเรี ย นการสอนคละชันใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 3)
คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชีพกับการจัดการเรี ยนการสอนคละชันในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
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บังอร จงสมจิตต์, “คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทีสัมพันธ์ กบั การจัดการความรู ้ของ
สถานศึกษาในเขตพืนที การศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี เขต 2” (วิทยานิ พ นธ์ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551), อัดสําเนา.
52
ชาฤนี เหมือนโพธิ ทอง “ศึกษาเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทํางานเป็ นทีม
ของพนักงานครู ในสถานศึ กษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึ กษาท้องถิ นที 1” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2554), อัดสําเนา..

55

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .0153
รั ช นิ ด า นิ ล มณี ความสั ม พัน ธ์ ข องการบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วมกับ งานวิ ช าการของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า
1) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2 ) งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3)
ความสัมพันธ์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 3 มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า งมี นัย สั ม พันธ์ ก ันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .0154
งานวิจัยต่ างประเทศ
โอคอนเนอร์ (O’Connor) ได้ศึกษาถึ งลักษณะของภาวะผูบ้ ริ หารและบรรยากาศของ
ของโรงเรี ย น โดยมี ส มมติ ฐ านว่า พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ บรรยากาศของ
โรงเรี ยนและลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารและบรรยากาศของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั เพศ
ของผูบ้ ริ หาร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารทีมีพฤติกรรมทีพัฒนาแล้วจะทําให้โรงเรี ยนเปิ ดกว้างขึน
ซึ งต้องมีเพือนร่ วมงาน คณะกรรมการและครู ให้ความสนับสนุ น และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผูบ้ ริ หาร บรรยากาศของโรงเรี ยน กับเพศของผูบ้ ริ หาร55
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พรสวรรค์ โฆษิตจินดา “คุ ณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พกับการจัดการ
เรี ยนการสอนคละชันในโรงเรี ย นขนาดเล็ก สัง กัดสํานัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ กษา”
(วิทยานิ พ นธ์ ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึ กษา บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), อัดสําเนา.
54
รัชนิ ดา นิลมณี “ความสัมพันธ์ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับงานวิชาการของ
สถานศึ กษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึ กษากาญจนบุ รี เขต 3” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ ม หาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2554), อัดสําเนา.
55
G 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) ได้ศึกษาถึงภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษาของผูบ้ ริ หารและครู เพืองสังเกต
ความเหมือนและความแตกต่างของการตระหนักรู ้ถึงความสําคัญของพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า
ไม่มีความแตกต่างในเรื องของการตระหนักรู ้ถึงความสําคัญของพฤติกรรมทีผูบ้ ริ หารควรมี แต่พบ
ความแตกต่างในเรื องของการร่ วมมือกันในเรื องหลักสู ตร56
สรุ ป
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของสถานศึกษา ซึ งถื อเป็ นตัว
จักรสําคัญในการบริ หารงานเพือให้บรรลุตามนโยบายและเป้ าหมายของการศึกษาชาติ ที มุ่งเน้นการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม ทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้องได้ร่วมกันบริ หารสถานศึ กษาให้บรรลุ ตามจุดมุ่งหมาย
โดยมีองค์ประกอบของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนี 1) การไว้วางใจกัน (Trust) 2) ความยึดมัน
ผูกพัน (Commitment) 3) การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives)
4) ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ซึ งปั จจัยสําคัญทีจะช่วยส่ งเสริ มให้การ
บริ ห ารงานเป็ นไปอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพได้นัน ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งมี คุณ ลัก ษณะผูน้ ํา ที ดี เหล่ า นี 1)
เปิ ดเผย (surgency) 2) ประนีประนอม (agreeableness) 3) มันคงทางอารมณ์ (emotion stability 4)
มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance) คุ ณลักษณะเหล่านี หากมีในตัว
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใดก็จะเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งเสริ มให้การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ได้
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บทที 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ
1) คุ ณลัก ษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาสถานสั งกัดเทศบาล กลุ่ มการศึ ก ษาท้องถิ นที 1
2) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
3) คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสัมพันธ์ กบั การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยใช้โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และพนักงานครู จํานวน 380 คน โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการวิจยั และระเบียบวิธี
วิจยั ดังนี
ขันตอนการดําเนินการวิจัย
เพือให้การดําเนิ นการวิจยั ดําเนิ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ทีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดรายละเอียดและขันตอนการดําเนินการวิจยั ไว้ 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ จากเอกสาร ข้อ มู ล ทางสถิ ติ รายงานและ
บทความต่าง ๆ พร้อมทังรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพือเป็ นข้อมูลใน
การจัดทําโครงร่ างการวิจยั และเสนอโครงการวิจยั ต่อภาควิชาการบริ หารการศึกษา เพือขออนุมตั ิ
โครงร่ างงานวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
ขันตอนที 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
เป็ นขันตอนการจัดสร้างเครื องมือ นําเครื องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ เพือปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ องของเครื องมือ แล้วนําไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีกําหนดเป็ นตัวอย่างในการ
วิจยั นําข้อมูลทีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจัย
เป็ นขันตอนการเสนอผลการวิจยั ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามทีคณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้ว
จัดทํารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพือให้งานวิจยั ครังนี มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั
ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ซึ งประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั
ประชากร กลุ่ ม ตัว อย่า งและการเลื อ กกลุ่ ม ตัวอย่า ง ตัว แปรที ศึ ก ษา เครื องมื อและการพัฒนา
เครื องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติทีใช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังนี
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยั
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non
experimental case study ) ซึงเขียนเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ดงั นี
O

R

เมือ

X

R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างทีได้จากการสุ่ ม
X หมายถึง ตัวแปรทีศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลทีได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลทีจัดการศึกษาในช่วง
ชันประถมศึกษาปี ที 1 - 6 กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 43 โรงเรี ยน
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กลุ่มตัวอย่ างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการดําเนินการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้กลุ่มประชากร จํานวน 43 โรงเรี ยน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (simple random sampling) สุ่ มตัวอย่างโรงเรี ยนจํานวน 38 โรงเรี ยน โดยจําแนก
ตามจังหวัด ซึ งมีรายละเอียด ตามตารางที 1 และใช้การสุ่ มอย่างง่ ายในการเลื อกโรงเรี ยน
กํา หนดให้ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล โรงเรี ย นละ 10 คน ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิ บ ตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หาร จํานวน 4 คน พนักงานครู จาํ นวน 4 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทังสิ น 380 คน ดังรายละเอียดในตาราง
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 จํานวนประชากร ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล

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

รวม (คน)

พนักงานครู (คน)

คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
(คน)

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูบ้ ริ หารlสถานศึกษา (คน)

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรี ยน)
(โรงเรี ยน)

ทีมา : กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ น, สถิ ติขอ้ มูลการศึกษาท้องถิ น โรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน ปี การศึกษา 2552 (กรุ งเทพฯ : ส่ วนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษา,
2552), 297-336.
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สําหรับในการวิจยั ครังนี ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรพืนฐาน และตัว
แปรทีศึกษา ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ตัวแปรพืนฐาน เป็ นตัวแปรเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางาน
2. ตัวแปรต้นเป็ นตัวแปรคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
2.1 บุคลิ กเปิ ดเผย (surgency) คือ บุคคลทีมีสัมพันธภาพทีดี ชอบเข้าสังคม มี
อุดมการณ์ มุ่งมันในความคิดเห็ นของตน ชอบเข้ากลุ่ม เปี ยมด้วยพลัง กระตือรื อร้ น นักปฏิ บ ตั ิ
อารมณ์ดี รู ้สึกดีเกียวกับตัวเองและมองโลกในแง่ดี ชอบความตืนเต้น ช่างพูด แสดงตัว ดึงดูดความ
สนใจ
2.2 ประนีประนอม (agreeableness) คือ บุคคลทีมักจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน มี
ความสามารถในการประสานงานทีดี มีความอดทน เป็ นมิตรกับผูอ้ ืน เป็ นบุคคลทีดูอบอุ่น เชื อถือ
ไว้วางใจได้ เป็ นทีรักของผูอ้ ืน
2.3 มันคงทางอารมณ์ (emotion stability) คือ ความสามารถของบุคคลในการ
รองรับแรงกดดัน คุณลักษณะทีสําคัญคือ มีความสุ ขมุ สงบ และมันคง มีความเชือมันในตนเอง
2.4 มีสติ (conscientiousness) คือ บุคคลทีมีความมรอบคอบ ระมัดระวัง เคร่ งครัด
ตระหนักถึงศีลธรรม มุ่งความสําเร็ จมีความปรารถนาอันแรงกล้าทีจะไปให้ถึงเป้ าหมาย มีความ
รับผิดชอบพึงพาได้ มีความสามารถในการวางแผน ทํางานหนักอย่างสมําเสมอ
2.5 สนใจสิ งแปลกใหม่ (intellectance) คือ บุคคลทีมีความคิดสร้ างสรรค์ มี
การศึ กษา เป็ นคนช่ างคิดช่ างฝั น สนใจใฝ่ รู ้ ตื นตัวต่อการใฝ่ หาประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ใ หม่ ๆ
ชอบการพัฒนาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์ มักคิดในสิ งใหม่ๆ ชอบเสี ยง
3. ตัวแปรตาม เป็ นตัวแปรทีเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
3.1 การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives) หมายถึง การ
ตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงาน รวมถึงการร่ วมกันปรับปรุ ง
พัฒ นา เป้ าหมายขององค์ ก ร ย่ อ มจะขจัด ความขัด แย้ง ที เกิ ด ขึ น เพราะทุ ก คนมี เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการทํางานทีมีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่ วมกัน สามารถเกิดขึนได้
บ่ อ ยและเป็ นไปอย่า งมี เ หตุ มี ผล โดยการประชุ ม ปรึ ก ษา สร้ า งความชัด เจนทํา ให้ มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกันสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงาน
3.2 ความยึดมันผูกพัน (Commitment) หมายถึง การทีบุคคลไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อ ผูร้ ่ ว มงาน ต้อ งการความยึด มันผูก พัน ผูบ้ ริ ห ารควรที จะให้ ก ารสนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และ
ฝึ กอบรมแก่ ผูร้ ่ ว มงาน และผูร้ ่ ว มงานต้อ งมี โ อกาสได้มี ส่ วนร่ ว มในการตัดสิ น ใจกับ ผูบ้ ริ หาร
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ประสบการณ์ ใ นการเข้า มามี ส่ วนร่ ว มของผูร้ ่ ว มงาน จะทํา ให้ผูร้ ่ ว มงานมี ค วามขยันหมันเพี ย ร
อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึน จะเป็ นได้วา่ ภายใต้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทําให้เกิด
ความยึดมันผูกพันโดยไม่ทาํ ให้เกิดโทษ
3.3 การไว้วางใจกัน (Trust) หมายถึง พฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารทีให้
ความไว้วางใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน โดยการมอบอํานาจการตัดสิ นใจเท่าทีสามารถจะ
ทําได้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน ผูบ้ ริ หารทีให้อาํ นาจและให้ความไว้วางใจแก่ผูร้ ่ วมงาน จะแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสามารถและข้อบกพร่ องของผูร้ ่ วมงาน
3.4 ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) หมายถึง ภาวะทีเป็ น
ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการทํางาน ความมีอาํ นาจหน้าที และความสามารถในการ
รายงานสําหรับงานของแต่ละบุคคล ผูร้ ่ วมงานต้องการความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน ในการตัดสิ นใจในงานของตนเอง ซึ งจะทําให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มที เต็มความรับผิดชอบ ทีตนได้รับ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ โดย
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 สอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที 2 สอบถามเกียวกับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูว้ ิจยั สร้างขึน
ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์ กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) เป็ นข้อคําถามเกี ยวกับ 1)
บุคลิกเปิ ดเผย (Extroversion) 2) ประนีประนอม (Agreeableness) 3) ความมันคงทางอารมณ์
(Emotion Stability) 4) มีสติ (Conscientiousness) 5) สนใจสิ งแปลกใหม่หรื ออนุ รักษ์นิยม
(Openness to experience)
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ตอนที 3 สอบถามเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดของ สวอนเบอร์ ก
(Swansburg) ประกอบด้วย 1) การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals and objectives)
2) ความยึดมันผูกพัน (Commitment) 3) การไว้วางใจกัน (Trust) 4) ความเป็ นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน (Autonomy) ซึงผูว้ จิ ยั บูรณาการจากแบบสอบถามของ นางสาวสมใจ ศรี เอียม 2
แบบสอบถามตอนที 2 และ 3 มีลกั ษณะเป็ นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของไลเคิร์ท ( Likert, s five rating scale)3 มีความหมายและค่านําหนักดังนี
ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด ให้มีค่านําหนักเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อยู่ในระดับมาก
ให้มีค่านําหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ให้มีค่านําหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับน้อย
ให้มีค่านําหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับน้อย
ทีสุ ด ให้มีค่านําหนักเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ น การพัฒนาเครื องมื อ และสร้ า งเครื องมื อที เป็ นแบบสอบถามขึ นตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจยั ทีกําหนด โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ ดังนี

2

สมใจ ศรี เอียม, “การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานที
ส่ งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2”
(วิทยานิ พ นธ์ ปริ ญญาศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึ กษา บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),อักสําเนา.
3
Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw - Hill Book
Company, 1961), 74.
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมทีเกียวข้อง แล้วนําผลการศึกษามาสร้าง
และปรับปรุ งเครื องมือ โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
2. ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยให้
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of item objective congruence) แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
อีกครังหนึง
3. นํา แบบสอบถามที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และพนักงานครู ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ซึ งไม่ได้
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 โรงเรี ยน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 30 คน
4. นําคะแนนที ได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่า ความเชื อมัน (reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)4 โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ อลั ฟา (D- Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทําบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริ หารการศึกษา เพือทําหนังสื อ
ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยด์ ว้ ยตนเอง ส่ วนโรงเรี ยนในจังหวัดนครปฐมเก็บและ
ส่ งด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครังนี ใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)
เมือได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและความครบถ้วนจากหน่วยวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ
3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน เพือกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการวิเคราะห์
ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติทีใช้
4. นําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

4

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed.( New York : Harper &
Row Publisher, 1974), 161.
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สถิติทใช้
ี ในการวิจัย
เพือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จึงได้วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ
ขันตอนโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี
1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี (frequency) และหา
ค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์คุณลักษณะผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่ มการศึกษาท้องถินที 1 ใช้ค่าเฉลี ย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พิจารณาค่าเฉลียของคะแนนทีได้จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ห้ขอ้ มูล แล้ว นํามาเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best)5 มีรายละเอียดดังนี
ค่าเฉลีย 4.50 - 5.00 แสดงว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50 - 4.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.50 - 3.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.49 แสดงว่า คุณลักษณะของผูน้ าํ และการบริ หา²บบมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
3. การวิเ คราะห์ คุ ณ ลัก ษณะของผู้นํา ที ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ มการศึกษาท้องถิ นที 1 ใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)
สรุป
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) คุณลักษณะผูน้ าํ ของบริ หารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
2) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ กับการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 การวิจยั
5

John W. Best, Research in Education ( New York : Prentice, Inc.,1970),87.
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ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 จํานวน 38 โรงเรี ยน เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา และพนักงานครู โรงเรี ยนละ 10 คน รวมทังสิ น 380 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม เกี ยวกับคุ ณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริ หารตามแนวคิดของลู เนนเบอร์ กและออนสไตน์
(Lunenburg and Ornstein) และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนวคิด ของ
สวอนเบอร์ ก (Swansburg) สถิ ติทีใช้ในการวิจยั คื อค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การวิจยั เรื อง “คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา กับ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาสั ง กัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1” ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างซึ งได้แก่สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 จํานวน 38 โรง โดยกําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล โรงเรี ยนละ 10
คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หาร
จํานวน 4 คน พนักงานครู จาํ นวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน รวมผูใ้ ห้
ข้อมูลทังสิ น 380 คน ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 เมือได้ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามนํามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กัด เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษา
ท้องถินที 1
ตอนที 3 การบริ หารแบบมี ส่วนร่ ว มของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาสั ง กัดเทศบาล กลุ่ ม
การศึกษาท้องถินที 1
ตอนที 4 คุ ณลักษณะผูน้ าํ สัม พันธ์ กบั การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
ตอนที 1 สถานภาพและข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา พนัก งานครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 จํานวน 38 โรง รวม 380 คน
จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ งและประสบการณ์ในการทํางาน โดยหาค่าความถี
(frequency) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที 2
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ตารางที 2

สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางาน
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึนไป
รวม
3. วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หาร
พนักงานครู
คณะกรรมการสถานศึกษา
รวม
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 ปี ขึนไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

162
218

42.26
57.74
100.00

380
79
107
96
98
380

20.79
28.16
25.26
25.79
100.00

202
178
380

53.16
46.84
100.00

38
152
76
380

10.00
30.00
40.00
20.00
100.00

78
102
96
104
380

20.53
26.84
25.26
27.37
100.00

114
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จากตารางที 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 380 คน เป็ นเพศชาย จํานวน
162 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.26 เป็ นเพศหญิง จํานวน218 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.74 มีอายุไม่เกิน 30 ปี
จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.79 อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.16
อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.26 และอายุระหว่าง 51 ปี ขึนไป จํานวน 98
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.79 วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 202 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.16 ระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.84 ตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจํานวน 38
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตําแหน่งรองผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หารจํานวน
114 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 พนักงานครู จาํ นวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 คณะกรรมการ
สถานศึกษาจํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 1 - 5 ปี จํานวน
78 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.53 ประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 6 - 10 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.84 ประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 11 - 15 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.26
ประสบการณ์ในการทํางาน 16 ปี ขึนไป จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.37
ตอนที 2 คุณลักษณะผู้นําของผู้บริ หารสั งกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 มีรายละเอียดตามตารางที 3-8 ดังต่อไปนี
ตารางที 3 ค่ า เฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวม
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(X )
S.D.
ระดับ
1. บุคลิกเปิ ดเผย (X1)
3.77
0.76
มาก
2. มีความประนีประนอม (X2)
3.80
0.92
มาก
0.91
มาก
3. มันคงทางอารมณ์ (X3)
3.71
0.75
มาก
4. มีสติ (X4)
3.93
4.01
0.80
มาก
5. สนใจในสิ งแปลกใหม่ (X5)
รวม (Xtot)
3.84
0.72
มาก
จากตารางที 3 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มการศึกษาท้องถินที
1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.84 , S.D. = 0.72 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับ
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มากโดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี สนใจในสิ งแปลกใหม่ มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.01,
S.D. = 0.80) รองลงมามีสติ ( X = 3.93, S.D. = 0.75) มีความประนีประนอม ( X = 3.80, S.D. =
0.92) บุคลิกเปิ ดเผย ( X = 3.77, S.D. = 0.76) และมันคงทางอารมณ์ ( X = 3.71, S.D. = 0.91)
ตามลําดับ
ตารางที 4 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีบุคลิกภาพเปิ ดเผย
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
X
บุคลิกเปิ ดเผย
1. มีสัมพันธภาพทีดี ชอบเข้าสังคมพบปะสังสรรค์
4.03
0.77
มาก
2. อารมณ์ดี ยิมแย้ม ช่างพูดช่างคุย
3.78
0.83
มาก
3.67
0.94
มาก
3. มีอุดมการณ์มุ่งมันในความคิดเห็นของตน มี
ความกระตือรื อร้น เป็ นนักปฏิบตั ิ
4. มักจะมองโลกในแง่ดี
3.58
0.99
มาก
รวม
3.77
0.76
มาก
จากตารางที 4 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีบุคลิกเปิ ดเผย โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77 , S.D. =
0.76) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี มี
สัมพันธภาพทีดี ชอบเข้าสังคมพบปะสังสรรค์ มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.03, S.D. = 0.77)
รองลงมาคือ อารมณ์ดี ยิมแย้ม ช่างพูดช่างคุย( X = 3.78, S.D. = 0.83) มีอุดมการณ์มุ่งมันใน
ความคิดเห็นของตน มีความกระตือรื อร้น เป็ นนักปฏิบตั ิ ( X = 3.67, S.D. = 0.94) และมักจะมอง
โลกในแง่ดี ( X = 3.58, S.D. = 0.99) ตามลําดับ

71

ตารางที 5 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีความประนีประนอม
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
X
มีความประนีประนอม
1. มักจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน
3.86
1.04
มาก
2. มีความเป็ นมิตร เป็ นทีรักของผูอ้ ืน
3.93
0.92
มาก
3. มีความสามารถในการประสานงานทีดี
3.62
1.03
มาก
รวม
3.80
0.92
มาก
จากตารางที 5 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีความประนีประนอมโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80 , S.D.
= 0.92) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี มี
ความเป็ นมิตร เป็ นทีรักของผูอ้ ืน มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 3.93, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ
มักจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน ( X = 3.86, S.D. = 1.04) และมีความสามารถในการประสานงานทีดี
( X = 3.62, S.D. = 1.03) ตามลําดับ
ตารางที 6 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีความมันคงทางอารมณ์
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(X )
S.D.
ระดับ
มันคงทางอารมณ์
1. มีความสุ ขมุ สงบ และอารมณ์มนคง
ั
3.75
1.05
มาก
2. สามารถรองรับแรงกดดันด้านอารมณ์ได้ดี
3.82
0.89
มาก
ไม่โมโหง่าย
3. มีความเชือมันในตนเอง
3.56
1.00
มาก
รวม
3.71
0.91
มาก
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จากตารางที 6 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีความมันคงทางอารมณ์โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.71 ,
S.D. = 0.91) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ดังนี สามารถรองรับแรงกดดันด้านอารมณ์ได้ดี ไม่โมโหง่ายมีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 3.82, S.D.
= 0.89) รองลงมาคือ มีความสุ ขมุ สงบ และอารมณ์มนคง
ั
( X = 3.75, S.D. = 1.05) และมีความ
เชือมันในตนเอง( X = 3.56, S.D. = 1.00) ตามลําดับ
ตารางที 7 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีสติ
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(X )
S.D.
ระดับ
มีสติ
1. มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท
4.16
0.77
มาก
3.92
0.84
มาก
2. มีความเคร่ งครัดและตระหนักถึงคุณธรรม
ศีลธรรม
3.86
0.91
มาก
3. มีความปรารถนาอันแรงกล้าทีจะไปถึงเป้ าหมาย
3.76
0.97
มาก
4. มีความสามารถในการวางแผน ทํางานด้วยความ
มุ่งมันอย่างสมําเสมอ
รวม
3.93
0.75
มาก
จากตารางที 7 พบว่า คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1 ด้านการมีสติ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93 , S.D. = 0.75) เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ใ นระดับ มากโดยเรี ย งลํา ดับ ค่า เฉลี ยจากมากไปน้อยดัง นี มี ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.16, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ มี
ความเคร่ งครัดและตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม( X = 3.92, S.D. = 0.84) มีความปรารถนาอัน
แรงกล้าทีจะไปถึงเป้ าหมาย( X = 3.86, S.D. = 0.91) และมีความสามารถในการวางแผน ทํางาน
ด้วยความมุ่งมันอย่างสมําเสมอ ( X = 3.76, S.D. = 0.97) ตามลําดับ
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ตารางที 8 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการสนใจในสิ งแปลกใหม่
(n = 380)
คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(X )
S.D.
ระดับ
สนใจในสิ งแปลกใหม่
1. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มักจะคิดในสิ งใหม่ ๆ
4.10
0.91
มาก
2. ชอบการพัฒนาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆที
4.08
0.84
มาก
เป็ นประโยชน์
3.84
0.95
มาก
3. มีความสนใจใฝ่ รู ้ ในความรู ้ใหม่ ๆ ตืนตัวต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆ และเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
รวม
4.01
0.80
มาก
จากตารางที 8 พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ ม
การศึกษาท้องถินที 1 ด้านการการสนใจในสิ งแปลกใหม่ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.01 ,
S.D. = 0.80) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ดังนี มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มักจะคิดในสิ งใหม่ ๆ มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.10, S.D. =
0.91) รองลงมาคือ ชอบการพัฒนาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์ ( X = 4.08,
S.D. = 0.84) และมีความสนใจใฝ่ รู ้ ในความรู ้ใหม่ ๆ ตืนตัวต่อการเปลียนแปลงต่างๆ และเรี ยนรู้
สิ งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ( X = 3.84, S.D. = 0.95) ตามลําดับ
ตอนที 3 การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริหารสถานศึกษาสั งกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1
ผลการวิเคราะห์ระดับการการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 มีรายละเอียดตามตารางที 9 - 13 ดังต่อไปนี
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ตารางที 9 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวม
(n = 380)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(X )
S.D.
ระดับ
1. การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Y1)
4.27
0.58
มาก
2. ความยึดมันผูกพัน (Y2)
4.25
0.61
มาก
มาก
3. การไว้วางใจกัน (Y3)
4.01
0.80
4.11
0.73
4. ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Y4)
มาก
รวม (Ytot)
4.16
0.53
มาก
จากตารางที 9 พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.53) เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี การ
ตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ร่ วมกัน มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.27, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ
ความยึดมันผูกพัน ( X = 4.25, S.D. = 0.61) ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( X = 4.11,
S.D. = 0.73) และการไว้วางใจกัน ( X = 4.01, S.D. = 0.80) ตามลําดับ
ตารางที 10 ค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาสั ง กัด เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษาท้อ งถิ นที 1 ด้า นการตังเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
(n = 38)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(X )
S.D.
ระดับ
การตังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ร่วมกัน
1. ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมใน
4.35
0.70
มาก
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
สถานศึกษา
4.25
0.72
มาก
2. ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพือนํามาปรับปรุ งและพัฒนา
4.36
0.67
มาก
3. ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ี การประชุมร่ วมกันในการกําหนด
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
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การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
การตังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ร่วมกัน
4. ผูบ้ ริ หาร บริ หารงานเป็ นไปตามขันตอน มีการ
ควบคุม กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามงานอย่าง
สมําเสมอและต่อเนือง
รวม

(X )

S.D.

ระดับ

4.11

0.67

มาก

4.27

0.58

มาก

จากตารางที 10 พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร สถานศึ กษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันอยู่ในระดับมาก
( X = 4.27, S.D. = 0.58) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปน้อยดังนี ผูบ้ ริ หารใช้วิธีการประชุมร่ วมกันในการกําหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.36, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของสถานศึกษา ( X =4.35 , S.D. =
0.70) ผูบ้ ริ หารยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานเพือนํามาปรับปรุ งและพัฒนา ( X =4.25 ,
S.D. = 0.72) และผูบ้ ริ หาร บริ หารงานเป็ นไปตามขันตอน มีการควบคุ ม กํากับ ดูแล นิ เทศ
ติดตามงานอย่างสมําเสมอและต่อเนือง ( X = 4.11, S.D. = 0.67) ตามลําดับ
ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านความยึดมันผูกพัน
(n = 380)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(X )
S.D.
ระดับ
ความยึดมันผูกพัน
1. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเข้ารับการ
4.34
0.73
มาก
ฝึ กอบรมเพิมพูนความรู ้ ความสามารถอยูเ่ สมอ
4.23
0.73
มาก
2. ผูบ้ ริ หารสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็ นกันเอง
แบบกัลยาณมิตร
4.26
0.73
มาก
3. ผูบ้ ริ หารช่วยเหลือให้ขอ้ มูล แนะนําวิธีการทํางาน
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
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การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
ความยึดมันผูกพัน
4. ผูบ้ ริ การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้พดู คุย
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันตัดสิ นใจเกียวกับงานที
รับผิดชอบ
รวม

(X )

S.D.

ระดับ

4.14

0.71

มาก

4.25

0.61

มาก

จากตารางที 11 พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านความยึดมันผูกพันอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.61)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี ผูบ้ ริ หาร
สนับสนุ นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้ารับการฝึ กอบรมเพิมพูนความรู ้ ความสามารถอยูเ่ สมอ มีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ดคือ ( X = 4.34, S.D. = 0.73) รองลงมาผูบ้ ริ หารช่วยเหลือให้ขอ้ มูล แนะนําวิธีการทํางานให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ( X =4.26 , S.D. = 0.73) ผูบ้ ริ หารสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็ นกันเองแบบ
กัลยาณมิตร ( X =4.23 , S.D. = 0.73) และผูบ้ ริ การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้พูดคุยปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกันตัดสิ นใจเกียวกับงานทีรับผิดชอบ( X = 4.14, S.D. = 0.71) ตามลําดับ
ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการไว้วางใจกัน
(n = 380)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(X )
S.D.
ระดับ
การไว้วางใจกัน
1. ผูบ้ ริ หารกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของ
4.10
0.91
มาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานและให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ
4.09
0.84
มาก
2. ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานยกย่องให้เกียรติ
ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกันและกัน
3.84
0.95
มาก
3. ผูบ้ ริ หารมีความภาคภูมิใจ ยอมรับและไว้วางใจใน
การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือสร้างความ
สําเร็ จของงาน
รวม
4.01
0.80
มาก
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จากตารางที 12 พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร สถานศึ กษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการไว้วางใจกันอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.80)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี ผูบ้ ริ หาร
กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงานและให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจมีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ
( X = 4.10, S.D. = 0.91) รองลงมาผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานยกย่องให้เกียรติ ตลอดจนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ งกันและกัน ( X =4.09 , S.D. = 0.84) และผูบ้ ริ หารมีความภาคภูมิใจ ยอมรับและ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือสร้างความสําเร็ จของงาน ( X = 3.84, S.D. =
0.95) ตามลําดับ
ตารางที 13 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านความเป็ นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน
(n = 380)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
(X )
S.D.
ระดับ
ความเป็ นอิสระต่ อความรับผิดชอบในงาน
1. ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้แสดงความคิด
4.19
0.83
มาก
ริ เริ มสร้างสรรค์กบั งานทีได้รับมอบหมาย
4.18
0.82
มาก
2. ผูบ้ ริ หารให้อิสระแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการควบคุม
การปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
3.98
0.86
มาก
3. ผูบ้ ริ หารให้เสรี ภาพแก้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการแสดง
ความคิดเห็น ในเรื องงานอย่างเต็มความสามารถ
รวม
4.11
0.73
มาก
จากตารางที 13 พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร สถานศึ กษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.11, S.D. = 0.73) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปน้อยดังนี ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้แสดงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์กบั งานทีได้รับ
มอบหมายมีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ( X = 4.19, S.D. = 0.83) รองลงมาผูบ้ ริ หารให้อิสระแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย ( X =4.18 , S.D. = 0.82) และผูบ้ ริ หารให้เสรี ภาพ
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แก้ผปู้ ฏิบตั ิงานในการแสดงความคิดเห็น ในเรื องงานอย่างเต็มความสามารถ ( X = 3.98, S.D. =
0.86) ตามลําดับ
ตอนที 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะผู้นํากับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริ หาร
สถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้ องถินที 1
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสัมพันธ์กบั การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ผูว้ จิ ยั ใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product – moment correlation
coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที 14
ตารางที 14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
(n = 380)
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Ytot

X1
0.282**
0.364**
0.616**
0.618**
0.626**

X2
0.273**
0.355**
0.799**
0.753**
0.736**

X3
0.285**
0.344**
0.780**
0.741**
0.725**

X4
0.255**
0.293**
0.628**
0.625**
0.605**

X5
0.244**
0.329**
0.866**
0.805**
0.747**

Xtot
0.305**
0.385**
0.775**
0.734**
0.810**

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จากตารางที 14 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สั ง กัด เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษาท้อ งถิ นที 1 (Xtot) กับ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 (Ytot) โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะทีคล้อยตามกัน (r = 0.810**) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
คุณลักษณะผูน้ าํ ทีมีบุคลิกเปิ ดเผย (X1 ) กับการตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
(Y1) มี ค วามสัม พันธ์ ก ัน (r = 0.282**) บุคลิ กเปิ ดเผย (X1 ) กับความยึดมันผูก พัน (Y2) มี
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ความสัมพันธ์กนั (r = 0.364**) บุคลิกเปิ ดเผย (X1 ) กับการไว้วางใจกัน (Y3) มีความสัมพันธ์กนั
(r = 0.616**) บุ ค ลิ กเปิ ดเผย (X1 ) กับ ความเป็ นอิ ส ระต่ อความรั บ ผิด ชอบในงาน (Y4) มี
ความสัมพันธ์กนั (r = 0.618**)
คุณลักษณะผูน้ าํ ที มีความประนี ประนอม (X2) กับการตังเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์
ร่ วมกัน (Y1) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.273**) มีความประนีประนอม (X2) กับความยึดมันผูกพัน
(Y2) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.355**) มีความประนี ประนอม (X2) กับการไว้วางใจกัน (Y3) มี
ความสัม พันธ์ กนั (r = 0.799**) มีความประนี ประนอม (X2) กับ ความเป็ นอิ สระต่อความ
รับผิดชอบในงาน (Y4) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.753**)
คุณลักษณะผูน้ าํ ทีมันคงทางอารมณ์ (X3) กับการตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
(Y1) มี ความสัมพันธ์กนั (r = 0.285**) มันคงทางอารมณ์ (X3) กับความยึดมันผูกพัน (Y2) มี
ความสัมพันธ์กนั (r = 0.344**) มันคงทางอารมณ์ (X3) กับการไว้วางใจกัน (Y3) มีความสัมพันธ์
กัน (r = 0.780**) มันคงทางอารมณ์ (X3) กับความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Y4) มี
ความสัมพันธ์กนั (r = 0.741**)
คุ ณลัก ษณะผูน้ ํา ที มี ส ติ (X4) กับ การตังเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน (Y1) มี
ความสัมพันธ์กนั (r = 0.255**) มีสติ (X4) กับความยึดมันผูกพัน (Y2) มีความสัมพันธ์กนั (r =
0.293**) มีสติ (X4) กับการไว้วางใจกัน (Y3) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.628**) มีสติ (X4) กับ
ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Y4) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.625**)
คุณลักษณะผูน้ าํ ทีสนใจในสิ งแปลกใหม่ (X5) กับการตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน (Y1) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.244**) สนใจในสิ งแปลกใหม่ (X5) กับความยึดมันผูกพัน
(Y2) มีความสัมพันธ์ กนั (r = 0.329**) สนใจในสิ งแปลกใหม่ (X5) กับการไว้วางใจกัน (Y3) มี
ความสัมพันธ์กนั (r = 0.896**) สนใจในสิ งแปลกใหม่ (X5) กับความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบ
ในงาน (Y4) มีความสัมพันธ์กนั (r = 0.805**)
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บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง คุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสถานสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ นที 1 2) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กัด เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษาท้อ งถิ นที 1 3) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
คุ ณ ลัก ษณะผู ้นํา กับ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กัดเทศบาล กลุ่ ม
การศึกษาท้องถินที 1 รู ปแบบการวิจยั เป็ นเชิ งพรรณนา (descriptive research) ประชากรทีใช้ใน
การวิจยั คือ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลทีจัดการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มการศึกษาท้องถิ นที 1 เป็ น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หาร พนักงานครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยน
ละ 10 คน รวมทังสิ นจํานวน 380 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ซึ งแบ่งเป็ น 3
ตอน ประกอบด้ว ย ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ สถานภาพผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ตอนที 2 เป็ น
แบบสอบถามเกียวกับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามแนวคิด The big five model of
personality และตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามแนวคิดของ
สวอนเบอร์ ก (Swansburg)สถิ ติ ที ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ค่ า ความถี (frequency) ร้ อ ยละ
(percentage) ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product–moment correlation coefficient) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื อง คุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 สรุ ปได้ดงั นี
1. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ นที 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยง
ค่าเฉลี ยจากมากไปน้อยดังนี สนใจในสิ งแปลกใหม่ มีสติ มีความประนี ประนอม บุคลิกภาพ
เปิ ดเผย และมันคงทางอารมณ์ตามลําดับ
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2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี การตังเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความยึดมันผูกพัน
ความเป็ นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน และการไว้วางใจกัน ตามลําดับ
3. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
กับการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึ กษาท้องถิ นที 1
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ กนั ใน
ทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะทีคล้อยตามกัน
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ไปสู่ การอภิปรายผลดังนี
1. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทังนี เนื องจากคุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับผูบ้ ริ หารทุกคน ถ้าผูบ้ ริ หารทําตนเป็ นผูน้ าํ ทีดี ผูบ้ ริ หารนันย่อม
มีภาพลักษณ์ทีดีตามไปด้วย สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล อยูใ่ นระดับ
มากทัง 5 ด้าน โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี มีสติ มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาสนใจในสิ งแปลก
ใหม่ บุคลิกภาพเปิ ดเผย มีความประนี ประนอม และมันคงทางอารมณ์ ตามลําดับ จากผลการวิจยั
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารทีมีสติ รอบคอบ
ระมัดระวัง ไม่ประมาท เคร่ งครัด ตระหนักถึงศีลธรรม มุ่งความสําเร็ จมีความปรารถนาอันแรงกล้า
ทีจะไปให้ถึงเป้ าหมาย มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผน มีความคิดสร้างสรรค์
สนใจใฝ่ รู ้ ตื นตัว ต่ อ การใฝ่ หาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ หม่ ๆ ชอบการพัฒ นาและยอมรั บ
ประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์ ผูบ้ ริ หารในยุคโลกาภิวตั น์จะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูล เพือ
จะได้นํา มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน
เป็ นมิ ต รชอบเข้า สั ง คม อารมณ์ ดี มี ค วาม
ประนีประนอม มักจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน มีความสามารถในการประสานงานทีดี มีความมันคงทาง
อารมณ์ สามารถรองรับแรงกดดันทีเกิ ดขึนจากการบริ หารงานในสถานศึ ก ษา ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พรสวรรค์ โฆษิตจินดา ได้ศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามืออาชี พ สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือแยกพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ ด 2 ด้าน คือ การเป็ นผูน้ าํ ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม และการเป็ นผูน้ าํ การ
พัฒนาตนเองในเชิงบริ หาร นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราณี ปิ นวงษ์งาม พบว่า
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คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารของสถานศึกษาในเขตพืนที การศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก การบริ หารงานในโรงเรี ยน ผู ้บ ริ การต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ ก้าวทันการเปลียนแปลงของโลก ทังด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และความรู้
เกียวกับอาชี พการบริ หารการศึกษา และบังอร จงสมจิตต์ ก็ได้ศึกษาเกียวกับคุณลักษณะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารทีสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุรี
เขต 2 เช่ นกัน ผลการวิจยั พบว่า 1) คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารของสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับ มากทัง 4 ด้า น โดยมี ค่ า เฉลี ยเรี ย งจากมากไปหาน้ อ ยได้แ ก่ การตังเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ ร่ วมกัน มีค่าเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาคือ ความยึดมันผูกพัน ความเป็ นอิสระต่อความ
รับผิดชอบในงาน และการไว้วางใจกัน ตามลําดับ เนืองจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึ ก ษาท้อ งถิ นที 1ได้เล็ ง เห็ นความสํา คัญในการบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมซึ งการปรั บ เปลี ยน
กระบวนทัศน์ในการบริ หารโดยเน้นการมีส่วนร่ วมเป็ นหลักก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมอันดีงาม อันจะนําไปสู่ การบริ หารทีมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกฝ่ าย ทังนี แรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานส่ วนหนึ งอาจมาจากการให้ความสําคัญในการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินงาน ซึ งทําให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รั ชนิ ดา นิ ล มณี ความสัมพันธ์ ข องการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า
1) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชาฤนี เหมื อ นโพธิ ทอง ศึ ก ษาเกี ยวกับ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มกับ การทํา งานเป็ นที ม ของ
พนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) การ
บริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาสั ง กัดเทศบาล กลุ่ มการศึ ก ษาท้องถิ นที 1 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
3. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 ทังนี อาจเนื องมาจากเนื องจากคุ ณลักษณะผูน้ าํ สามารถ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ นผู ้นํ า และยัง ส่ ง ผลไปถึ ง ความสามารถในการครองใจคนหรื อ
ความสามารถในการสร้ างความประทับใจและการผูกมิ ตรด้วย ทังนี เพราะคุ ณลักษณะสามารถ
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นํามาใช้ประโยชน์ในการโน้มน้าวใจผูอ้ ืนให้เกิดความนิยมชมชอบ มีความชื นชมศรัทธารักใคร่ นบั
ถือได้ คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื องมืออย่างหนึ งของผูบ้ ริ หารทีต้องการ
ประสบความสําเร็ จในชี วิต การงานและชี วิตส่ วนตัว ส่ วนการบริ ห ารงานแบบมี ส่ วนร่ วมเป็ น
ลักษณะการบริ หารทีผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีอิสระ
ในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิ ในการเสนอความคิดเห็น เพือร่ วมแก้ไขปั ญหา ซึ งลักษณะดังกล่าว
ย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความพึงพอใจและมีผลการปฏิ บตั ิงานที สู งขึน ซึ งถ้า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีคุณลักษณะในด้านมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ มักจะคิดในสิ งใหม่ ๆ และ
ชอบการพัฒนาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์ มักจะเปิ ดโอกาส และชอบทีจะรับ
ฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื นเสมอ และนอกจากคุ ณลัก ษณะดังกล่ า วแล้ว คุ ณลัก ษณะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในด้านมีความประนี ประนอม เห็นอกเห็ นใจผูอ้ ืน มีความมันคงทางอารมณ์ สามารถ
รองรับแรงกดดันด้านอารมณ์ ได้ดี ไม่โมโหง่าย เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เพราะจะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารู้สึกเต็มใจทํางาน มีความเป็ นกันเอง และมีความรู ้สึกว่าผูบ้ ริ หารให้
ความไว้ว างใจ ปั จจัย เหล่ า นี จะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศของความเป็ นประชาธิ ป ไตย ส่ ง เสริ ม ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ความรั บ ผิดชอบและกล้าตัดสิ นใจ ก่ อให้เกิ ดความรั กในงานของตนเอง ด้วย
เหตุผลเหล่านีจึงทําให้คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบการวิจยั การอภิปรายผล ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะทัวไปและข้อเสนอแนะเพือ
การวิจยั ครังต่อไป
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ทําให้ทราบว่าคุณลักษณะผูน้ าํ ทีเหมาะสมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะ
นําไปสู่ การบริ หารทีมี ประสิ ทธิ ภาพ คุ ณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญ
สําหรับผูบ้ ริ หารทุกคน ถ้าผูบ้ ริ หารทําตนเป็ นผูน้ าํ ทีดี ผูบ้ ริ หารนันย่อมมีภาพลักษณ์ทีดีตามไปด้วย
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ดังนันผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์
ที ดี เ พื อทํา ให้ เ กิ ด การไว้ว างใจซึ งกั น และกั น รวมทังในการปฏิ บ ัติ ง านควร มี ก ารกํา หนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายร่ วมกันเพือให้เกิดความชัดเจนในการทํางานเพือให้ประสบความสําเร็ จ
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และเปิ ดโอกาสให้อิสระในการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นการตัดสิ นใจ และรับความคิดเห็ นของผูอ้ ยู่ใต้
บัง คับบัญ ชา นํา มาพิ จารณาในการกํา หนดนโยบายต่ า ง ๆ เนื องจากเป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ย่อมมี
ความคุน้ เคยกับสภาพการทํางาน และปั ญหาทีพบจริ งในขณะทีปฏิบตั ิหน้าที
3. คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 มี
ความสัมพันธ์กนั โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ลักษณะทีคล้อยตามกัน
ดังนันผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับคุณลักษณะหรื อบุคลิกภาพส่ วนตัวทีแสดงออกต่อผูอ้ ืน ซึ งรวมถึง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตน ซึ งคุณลักษณะทีผูบ้ ริ หารแสดงออกนันอาจจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยส่ งเสริ ม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในทุกๆ ด้าน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรนํา ข้อมูล ที ได้จากการวิจยั นี มาเป็ นตัวชี วัดในการพัฒนาคุ ณลัก ษณะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและปรับปรุ งการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพใน
สถานศึกษาต่อไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา กับ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอืนๆ
3. ควรมี การศึ กษาคุ ณลักษณะผูน้ าํ ที ส่ งผลต่อการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของสถาน
ศึกษา
4. ควรมีการศึกษาปั จจัยอืนๆทีส่ งผลต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
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กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ นกระทรวงมหาดไทย. รายงานการประเมินคุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน
สถานศึกษาสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ประจําปี การศึกษา
2549 . ม.ป.ท : ม.ป.ป.
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ น, สํานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุ ค คลส่ วนท้องถิ น, ส่ ว นการ
บริ หารงานบุ ค คลทางการศึ ก ษาท้องถิ น, การบริ หารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานครู
เทศบาล. กรุ งเทพฯ : ม.ป,ท., ม.ป.ป.
กันยารัตน์ ตรึ งสถิตวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาเทศบาลปทุมธานี . สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม
2553.
เกษม วัฒนชัย, การผลิตแลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์ดีจาํ กัด,2545.
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. กรุ งเทพฯ : บุค๊ พอยท์, 2545.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , ภาวะผู้นําองค์ กรยุคใหม่ . กรุ งเทพฯ: ธรรมกมลการพิมพ์, 2549.
ชาฤนี เหมื อนโพธิ ทอง “ศึ ก ษาเกี ยวกับ การบริ หารแบบมี ส่ ว นร่ วมกับ การทํา งานเป็ นที ม ของ
พนัก งานครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กัด เทศบาล กลุ่ ม การศึ ก ษาท้องถิ นที 1” วิท ยานิ พ นธ์
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ตุลา มหาหสุ ธนนท์, หลักการจัดการ-หลักการบริหาร. กรุ งเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์,2547.
ธีระ รุ ญเจริ ญ, ความเป็ นมืออาชี พในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา.กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์ขา้ วฟ่ าง จํากัด, 2550.
ทํานอง ภูเกิดพิมพ์, แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของชุ มชน, ) เข้าถึงเมือ
20 เมษายน 2553 เข้าถึงได้จาก http://www. thaischool.net/ view_tj.php? ID= 1203

86

บังอร จงสมจิตต์, “คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทีสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ของสถานศึกษาใน
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ชันในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา” วิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ก
x หนังสื อขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื องมือ
x รายนามผูเ้ ชียวชาญ
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รายนามผู้เชี ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนเชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญประเมินค่าความตรงด้านเนื อหา (content validity) จาก
หน่วยงานทีเกียวกับการศึกษาจํานวน 5 คน ดังนี
1. ดร.กนิษฐา เชาว์วฒั นกุล
อาจารย์ป ระจํา สาขาคณิ ต ศาสตร์ ศึ ก ษา ภาควิ ช าครุ ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. ผศ.ดร.สันติ ศรี สวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
3. นายโสภณ นาคศิริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาเชียวชาญ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
4. นางสาวประไพพิศ วุฒิสุข
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
5. รศ.ดร. ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
อาจารย์พิเศษภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
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ภาคผนวก ข
x หนังสื อขอทดลองเครื องมือ
x รายชือโรงเรี ยนทดลองเครื องมือ
x ค่าความเทียงของเครื องมือ
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รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือวิจัย
1. โรงเรี ยนวัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วทิ ยาคาร)
2. โรงเรี ยนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
3. โรงเรี ยนเทศบาลป้ อมแผลงไฟฟ้ า
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Cases

Case Processing Summary
N
Valid
30
0
Excludeda
30
Total

%
100.0
.0
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0.997
76

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17

Scale Mean if
Item Deleted
282.0667
282.1000
282.3333
282.1667
282.0333
282.0000
281.8333
282.0667
282.0667
282.1333
282.2000
281.9667
282.0000
281.9000
281.9667
281.7667
281.8667

Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
4578.823
0.953
4571.886
0.936
4533.816
0.967
4541.454
0.954
4570.999
0.959
4571.103
0.903
4569.592
0.882
4554.685
0.947
4554.961
0.944
4552.395
0.955
4550.924
0.961
4555.620
0.912
4566.000
0.946
4572.300
0.907
4558.378
0.923
4588.323
0.881
4575.913
0.912

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
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y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14

Scale Mean if
Item Deleted
284.3000
284.5000
284.5667
284.4667
284.6000
284.5000
284.4000
284.4667
282.2667
282.2333
282.3000
282.5667
282.4000
282.2333

Scale Variance if
Item Deleted
4545.941
4572.466
4582.530
4565.844
4585.972
4568.879
4561.007
4567.292
4587.651
4583.082
4592.355
4571.702
4544.869
4590.530

Corrected ItemTotal Correlation
0.809
0.787
0.786
0.767
0.754
0.721
0.814
0.757
0.901
0.917
0.884
0.912
0.955
0.899

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997

100

ภาคผนวก ค
x หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
x รายชือโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
x เครื องมือในการวิจยั
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รายชื อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
1. เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ
1.1 โรงเรี ยนนครนนท์วทิ ยา 1 (วัดท้ายเมือง)
1.2 โรงเรี ยนนครนนท์วทิ ยา 2 (วัดทินกรนิมิต)
1.3 โรงเรี ยนนครนนท์วทิ ยา 3 (วัดนครอินทร์ )
1.4 โรงเรี ยนนครนนท์วทิ ยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)
1.5 โรงเรี ยนนครนนท์วทิ ยา 5 (ทานสัมฤทธิ)
2. เทศบาลนครปากเกร็ ด มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ
2.1 โรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒั น์วทิ ยา)
2.2 โรงเรี ยนวัดบ่อ(นันทวิทยา)
2.3 โรงเรี ยนผาสุ กมณี จกั ร มิตรภาพที 116
3. เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
3.1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดละหาร
4. เทศบาลตําบลปลายบาง มีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ
4.1 โรงเรี ยนวัดสิ งห์ (แจ่มชืนวิทยาคม)
4.2 โรงเรี ยนวัดโบสถ์
5. เทศบาลนครนครปฐม มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ
5.1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
5.2 โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
5.3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
5.4 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (เชาวนปรี ชาอุทิศ)
5.5 โรงเรี ยนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย ์
6. เทศบาลเมืองสามพราน มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
6.1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านสามพราน
7. เทศบาลตําบลห้วยพลู มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
7.1 โรงเรี ยนวัดห้วยพลู
8. เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
8.1 โรงเรี ยนวัดเทียนดัด
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9. เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
9.1 โรงเรี ยนเทศบาลเมืองปทุมธานี
10. เทศบาลเมืองท่าโขลง มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
10.1 โรงเรี ยนเทศบาลท่าโขลง 1
11. เทศบาลเมืองลําสามแก้ว (อบต.คูคต) มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
11.1 โรงเรี ยนขจรเนติยทุ ธ
12. เทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษา 6 แห่ง คือ
12.1 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกลู ราษฎร์ )
12.2 โรงเรี ยนเทศบาลวัดแหลมสุ วรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)
12.3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
12.4 โรงเรี ยนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
12.5 โรงเรี ยนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)
12.6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดช่องลม (เปี ยมวิทยาคม)
13. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
13.1 โรงเรี ยนเทศบาลศรี บุณยานุสสรณ์
14. เทศบาลเมืองอ้อมน้อย มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ
14.1 โรงเรี ยนเทศบาลอ้อมน้อย
15. เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ
15.1 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เยียมเกษสุ วรรณ)
15.2 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดใน)
15.3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)
15.4 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (สิ ทธิไชยอุปถัมภ์)
15.5 โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)
16. เทศบาลเมืองพระประแดง มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ
16.1 โรงเรี ยนเทศบาลวัดทรงธรรม
16.2 โรงเรี ยนเทศบาลป้ อมแผลงไฟฟ้ า
16.3 โรงเรี ยนเทศบาลวัดแค
รวม

38

โรง
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แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรื อง
คุณลักษณะผูน้ าํ กับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
-------------------------------ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 หน้าข้อความทีตรงกับสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ของท่าน
สถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ช่องนีสําหรับผูว้ จิ ยั

1. เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

[

]1

2. อายุ
[ ] ไม่เกิน 30 ปี
[ ] 41 – 50 ปี

[ ] 31 – 40 ปี
[ ] 51 ปี ขึนไป

[

]2

[

]3

[

]4

[

]5

3. วุฒิการศึกษา
[ ] ตํากว่าปริ ญญาตรี
[ ] สู งกว่าปริ ญญาตรี

[ ] ปริ ญญาตรี

4. ตําแหน่ง
[ ] ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
[ ] รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ ริ หาร
[ ] พนักงานครู
[ ] คณะกรรมการสถานศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
[ ] 1 - 5 ปี
[ ] 11 - 15 ปี

[ ] 6 - 10 ปี
[ ] 16 ปี ขึนไป
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ตอนที 2 แบบสอบถามคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถินที 1
คําชีแจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด แล้วทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องระดับ
เพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน เกียวกับคุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณลักษณะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
1. บุคลิกภาพเปิ ดเผย
มีสัมพันธภาพทีดี ชอบเข้าสังคมพบปะ
สังสรรค์
อารมณ์ดี ยิมแย้ม ช่างพูดช่างคุย
มีอุดมการณ์มุ่งมันในความคิดเห็นของตน
มีความกระตือรื อร้น เป็ นนักปฏิบตั ิ
มักจะมองโลกในแง่ดี
2. มีความประนีประนอม
มักจะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน
มีความเป็ นมิตร เป็ นทีรักของผูอ้ ืน
มีความสามารถในการประสานงานทีดี
3. มันคงทางอารมณ์
มีความสุ ขมุ สงบ และอารมณ์มนคง
ั
สามารถรองรับแรงกดดันด้านอารมณ์ได้ดี
ไม่โมโหง่าย
มีความเชือมันในตนเอง
4. มีสติ
มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท
มีความเคร่ งครัดและตระหนักถึงคุณธรรม
ศีลธรรม

คุณลักษณะผูน้ าํ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ช่องนี
สําหรับ
ผูว้ จิ ยั
[

]6

[
[

]7
]8

[

]9

[
[
[

] 10
] 11
] 12

[
[

] 13
] 14

[

] 15

[
[

] 16
] 17

106

13 มีความปรารถนาอันแรงกล้าทีจะไปถึง
เป้ าหมาย
14 มีความสามารถในการวางแผน ทํางาน
ด้วยความมุ่งมันอย่างสมําเสมอ
5. สนใจในสิ งแปลกใหม่
15 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มักจะคิดในสิ ง
ใหม่ ๆ
16 ชอบการพัฒนาและยอมรับประสบการณ์
ใหม่ๆทีเป็ นประโยชน์
17 มีความสนใจใฝ่ รู้ ในความรู้ ใหม่ ๆ
ตืนตัวต่อการเปลียนแปลงต่างๆ และเรี ยนรู ้
สิ งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ

[

] 18

[

] 19

[

] 20

[

] 21

[

] 22
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ตอนที 3 แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริหารสถานศึกษาสั งกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1
คําชีแจง แบบสอบถามนีต้องการทราบระดับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
รองผูบ้ ริ หาร
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด แล้วทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องระดับเพียงช่อง
เดียวตามความคิดเห็นของท่าน เกียวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1

ข้อ

1

2
3

4

5

การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1
1. การตังเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีส่วน
ร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพือนํามาปรับปรุ งและพัฒนา
ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ี การประชุมร่ วมกันในการ
กําหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
ผูบ้ ริ หาร บริ หารงานเป็ นไปตามขันตอน
มีการควบคุม กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม
งานอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
2. ความยึดมันผูกพัน
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเข้ารับ
การฝึ กอบรมเพิมพูนความรู ้

คุณลักษณะผูน้ าํ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ช่องนี
สําหรับ
ผูว้ จิ ยั
[

] 23

[

] 24

[

] 25

[

] 26

[

] 27
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6
7
8

9

10
11

12

13

14

ความสามารถอยูเ่ สมอ
ผูบ้ ริ หารสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็ น
กันเองแบบกัลยาณมิตร
ผูบ้ ริ หารช่วยเหลือให้ขอ้ มูล แนะนํา
วิธีการทํางานให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
ผูบ้ ริ การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้
พูดคุยปรึ กษาหารื อร่ วมกันตัดสิ นใจ
เกียวกับงานทีรับผิดชอบ
3. ความเป็ นอิสระต่ อความรับผิดชอบใน
งาน
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้แสดง
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์กบั งานทีได้รับ
มอบหมาย
ผูบ้ ริ หารให้อิสระแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
ผูบ้ ริ หารให้เสรี ภาพแก้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการ
แสดงความคิดเห็น ในเรื องงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
4. การไว้วางใจ
ผูบ้ ริ หารกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานและให้อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานยกย่องให้เกียรติ
ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ งกัน
และกัน
ผูบ้ ริ หารมีความภาคภูมิใจ ยอมรับและ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือสร้างความสําเร็ จ
ของงาน

[

] 28

[

] 29

[

] 30

[

] 31

[

] 32

[

] 33

[

] 34

[

] 35

[

] 36
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชือ -สกุล

นางสาวนัยนา นิลพันธุ์

ทีอยูป่ ัจจุบนั

122/7 หมู่ 1 ตํา บลเขากวางทอง อํา เภอหนองฉาง จัง หวัดอุ ท ัย ธานี
61110

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2544

สําเร็ จการศึ ก ษา ระดับมัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ยนหนองฉางวิท ยา อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี

พ.ศ.2548

สํา เร็ จ การศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ บ ณ
ั ฑิ ต (วท.บ.) ศึ ก ษาศาสตร์ -เกษตร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํา แพงแสน อํา เภอกํา แพงแสน
จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2551

ศึ กษาต่อระดับ ปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2548

รับราชการ ตําแหน่ ง ครู ผูช้ ่วย โรงเรี ยนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดี ย ์
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2550 ปัจจุบนั

รับราชการ ตําแหน่งครู อันดับ ค.ศ.1 โรงเรี ยนเทศบาล ๕ วัดพระปฐม
เจดียอ์ าํ เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

