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ประกาศคุณูปการ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ . ดร. บุญจันทร์  สีสันต์   
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร. ขัตติยา  ด้วงส าราญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี   
เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ทุกท่านที่ให้การศึกษา ให้ค าแนะน า และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในทุก ๆ ด้าน        
จนส าเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณนายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดร. พิชญาภา  ยืนยาว  ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  และ ดร. บุนนาค ทวีไพศาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง ที่ให้ความกรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม   
 ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงเพ่ือน ๆ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา 
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5620140432019 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, ศษ.ม. 
ค าส าคัญ       : คุณลักษณะของผู้บริหาร/การมีส่วนร่วม/คณะกรรมการสถานศึกษา 
      อัญชลี  อินทร์ ไทร : คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
(THE ADMINISTRTORS’ CHARACTERISTICS AFFECTING PARTICIPATION OF THE SCHOOL BOARDS 
UNDER THE OFFICE OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1). คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. บุญจันทร์ สีสันต์, ดร. ขัตติยา ด้วงส าราญ. 155 หน้า. ปี พ.ศ. 2558. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 โรง เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนโรงเรียนละ 
5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 
325 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division) การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise 
multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน             
ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณลักษณะทางกาย และด้านภูมิหลังทางสังคม  
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
ด้านลักษณะที่เก่ียวกับงาน และด้านภูมิหลังทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The objectives of this research were to study 1) the characteristics of school 
administrators under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 1,  
2) the participation of the school boards under the said Office, and 3) the characteristics of 
executives affecting the participation of the school boards in  mention. The samples 
used in this study were 65 schools, of which 5 persons each were selected for informants. 
The questionnaire was used as the instrument to collect data, which were analyzed 
by the software packages. The statistics used for data analysis were Frequency, 
Percentages, Mean, Standard Division, and multiple regression analysis with step. 
 The results of the study were as follows:- 
 1. The characteristics of the administrators of the schools under the Office 
of NakhonPathom Primary Educational Service Area 1 were found, in an overall aspect, to 
be at the highest level. On average, the characteristics related to the job specification stood 
on top of the scale, followed by personality, sociability, IQ, physical appearances, 
and social background, respectively. 
 2. The participation of the school boards under the jurisdiction of the said 
Office was found, in an overall aspect, to remain at a high level. On average, the 
aspect that stood atop was operation, followed by evaluation, decision-making and  
benefit sharing, respectively. 
 3. The characteristics of the executives that affected the participation of the 
school boards at a statistical significance of 0.01 were those related to the job specifications and 
social background.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกว่ายุคไร้พรมแดนข่าวสารสามารถ
สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยและการพัฒนา
การศึกษาไทยจึงจ าเป็นต้องเตรียมบุคคลากรให้พร้อม เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมไทยในอนาคต
ได้อย่างสันติสุขการพัฒนาจึงมุ่งพัฒนาคนหรือคุณภาพของคนให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อันเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา
จิตใจร่างกายและสังคมซึ่งสังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและ
สร้างสภาพการณ์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ของคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยยึดหลักการให้ภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 3) คนที่มีคุณภาพจะเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมือง และสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องมือในการพัฒนาคนให้     
มีคุณภาพคือ การศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่บุคคลและ
สังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง        
โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้
เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีจริยธรรมคุณธรรมรู้จักพ่ึงตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 18) 
ทั้งนี้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตนั้นต้องอาศัยการมีวิสัยทัศน์และเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นผลผลิตปัจจัยและ
กระบวนการโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนชุมชนรวมถึงองค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2540) 
 การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ
หลายประการโดยเฉพาะทรัพยากรทั้ง 4 Ms ได้แก่ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Matreials) และการจัดการ (Management) ในบรรดาปัจจัยที่ส าคัญเหล่านั้น“ทรัพยากรมนุษย์”   
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จัดว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งดังมีค ากล่าวว่า“ถ้าประเทศใดไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ก็ไม่สามารถ
พัฒนาทรัพยากรด้านอ่ืนได้มากนักไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง” (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2544, 
หน้า 6) ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) ที่มุ่งเน้น
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
ความเข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และอ้ืออาทรต่อกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมีการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญนั้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรที่มีความส าคัญที่สุดใน การสร้างสรรค์คุณภาพผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 79) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศได้ก าหนด
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ที่ส าคัญคือให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานหลักคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐานก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแล
ก ากับโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กระจายอ าอาจหน้าที่และบทบาทการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยมี
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ก ากับสนับสนุน
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการจึงเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในฐานะ 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา อันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทุกระดับการที่จะปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมผู้บริหารจะต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งมาตรา 43 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอภาคใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีโดยรัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็ค่าใช้
จ่ายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษา, 2541, หน้า 11) และบัญญัติหลักส าคัญการจัดการศึกษา
ไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตรา 9 (6) กระบวนการจัดการศึกษาให้
ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและสถาบัน
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สังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
ผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษาผู้แทนพระสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นๆในพ้ืนที่และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู้ความช านาญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา (พนม พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, 2546, หน้า 109 - 123) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้น
ชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษา
อย่างแท้จริงเพ่ือหาจุดพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ
และร่วมค้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการบริหารและมีฐานะเป็นผู้น าองค์กรซึ่งความส าเร็จและประสิทธิภาพ
ขององค์กรจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารองค์กร(ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2547, หน้า 246) การที่ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษาให้ประสผลส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้นั้นปัจจัยที่
จะส่งผลคือ คุณลักษณะของผู้บริหารที่จ าเป็นในการบริหารงานโดยก าหนดทิศทางของสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษาจากการก าหนดแผนงานในด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษา
การรวมศูนย์อ านาจในส่วนกลางไปสู่การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาให้ประชาชนชุมชนและ
องค์กรต่าง ๆ ในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการชุมชน
และสังคมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 จากข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรองคุณภาพและประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ได้ท าการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 ปี การศึกษา 2557 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต1 พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาผลการประเมินอยู่ ในระดับดีและดีมากแต่ได้รับข้อเสนอแนะในด้านการบริหาร           
จัดการศึกษาเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษาก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 2) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานเรื่องการจัดครูให้เพียงพอ 3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีส่วน
ร่วมในการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังแนวคิดของ จูงและแมกกินสัน (Chung and Magginson, 1981) 
ที่เสนอว่าคุณลักษณะของผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่สามารถท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและถ้าผู้บริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ย่อมเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ านวน 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม โรงเรียนในสังกัด
ทั้งหมด 124  แห่ง อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 66 โรงเรียน โรงเรียนที่
ได้รับข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการศึกษามีจ านวน 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และโรงเรียนที่ไม่ได้
รับข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการศึกษา มีจ านวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.9 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางที ่1.1 
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ตำรำงที่ 1.1  แสดงข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน   
                 คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษนครปฐม    
                เขต 1 
 

อ ำเภอ 

จ ำนวน

โรงเรียน 

ที่ผ่ำน 

กำรประเมิน

รอบ3 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.

2553 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

ได้รับ 

ข้อ 

เสนอแนะ 

ร้อยละ 

ไม่ได้รับ 

ข้อ 

เสนอแนะ 

ร้อยละ 

เมือง 27 16 59.2 11 40.7 

ก าแพงแสน 26 14 53.8 12 46.1 

ดอนตูม 13 9 69.2 4 30.7 

รวม 66 39 59.0 27 40.9 

 
ที่มา: ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน), ข้อมูล 
       สารสนเทศปีการศึกษา 2557 
 ข้อมูลจากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลการประเมินของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าคุณลักษณะ
ของผู้บริหารในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายด้านที่ต้องการการแก้ไขเช่น ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ใน    
การท างานน้อยหรือมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับน้อยขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจึงท าให้
ได้รับข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น คุณลักษณะของผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อ             
การบริหารงานในสถานศึกษาและการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารด้านการบริหาร
ทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา         
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ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

1.3 ข้อค ำถำมกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับใด 
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับใด 
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือไม ่
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิดของสต็อกดิลล์ (Stogdill, 1981) ซึ่งกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีดังนี้ คือ 
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1) ลักษณะทางกาย(Physical Characteristcs) 2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) 3) สติปัญญา 
(Intelligence) 4) บุคลิกภาพ (Personality) 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task–Related 
Characteristics) 6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) และในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิดของโคเฮนและ
อับฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977) ซึ่งได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบประกอบด้วย 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที ่1.1 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตำม 
(IndependentVariables)  (DependentVariables) 

   

คุณลักษณะของผู้บริหำร*(Xtot) 
 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน**(Ytot) 
1. คุณลักษณะทางกาย (X1) 
2. ภูมิหลังทางสังคม (X2) 
3. สติปัญญา (X3) 
4. บุคลิกภาพ (X4) 
5. ลักษณะที่เก่ียวกับงาน (X5) 
6. ลักษณะทางสังคม (X6) 

 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) 

 
ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิจัย (* Ralph M. stogdill, 1981, pp.75 – 76) 

: ** J.M.Cohen and N.T.Uphoff, 1977, pp.30 – 35) 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกวิจัย 
 1. ท าให้ทราบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. ท าให้ทราบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 3. ทราบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



8 
 

1.7 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ศึกษำ 
 ประชากรได้แก่สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1
ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม จ านวน 124 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   
เขต 1 ผู้วิจัยก าหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณขนาดของ กลุ่มตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง G.*Power3.1.9.2 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 65 โรงเรียนผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน (ที่ไม่ได้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน จ านวน
ทั้งสิ้น 325 คน 
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม     
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ในด้านคุณลักษณะของผู้บริหารผู้วิจัยน าทฤษฎีคุณลักษณะตามแนวคิดของสต็อกดิลล์ (Stogdill, 1981) 
ได้จัดกลุ่มคุณลักษณะบุคคลออกเป็น 6 ประการคือ 1) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristcs)  2) 
ภูมิหลังทางสังคม (Social Background)  3) สติปัญญา (Intelligence) 4) บุคลิกภาพ (Personality)  5) 
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task – Related Characteristics) 6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) 
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้วิจัยน าทฤษฎีของตามแนวคิดของโค
เอนและ อัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้น าเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 
 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย   
3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม  
 

1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 คุณลักษณะของผู้บริหำร หมายถึง ความเป็นผู้น าทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ต้องปฏิบัติมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ             
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มีความสามารถในการก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือบริหารสถานศึกษาให้ไปสู่
เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) คุณลักษณะทำงกำย (Physical Characteristics) หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกด้วยการพูดสื่อความหมายพูดเสียงดังฟังชัดการแสดงท่าทางกระฉับกระเฉง
การวางตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  2) ภูมิหลังทำงสังคม (Social Background) หมายถึง ผู้น าที่มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้านการบริหารซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษา
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ทุกระดับ มีความสามารถขจัดความขัดแย้งทั้งในองค์กรและชุมชน
พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) สติปัญญำ (Intelligent) หมายถึง ผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถเลือกยุทธศาสตร์การท างานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน          
มีความสามารถในการเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
  4) บุคลิกภำพ (Personality) หมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ที่แสดงออกท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงประกอบด้วยผู้น าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจใน
การบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเองมีความกระตือรือร้นในการท างาน    
มีความมุ่งม่ันอดทนแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสภาวะ 
  5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงำน (Task – related Characteristics) หมายถึง ผู้น าที่มาความสามารถ
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้นวัตกรรมใน การพัฒนาองค์กร การมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรผู้เรียนและชุมชน 
  6) ลักษณะทำงสังคม (Social Characteristics) หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถร่วมงาน
กับผู้อ่ืนได้มีความสามารถในการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมพิจารณาและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานที่บุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติกิจกรรมหนึ่ง
ร่วมกันในองค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้โดยมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการประเมินผลใน         
การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านการ
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จัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดนโยบายรวมทั้ง        
การพิจารณาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2) กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร หมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานที่สถานศึกษาก าหนดไว้พร้อมทั้ง
ประสานความช่วยเหลือ โดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น 
เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3) กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ทางด้านวัตถุร่วมกับสถานศึกษาและทางด้านสังคมมีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์ความสามัคคี   
เพ่ือลดความขัดแย้งภายในหมู่คณะ โดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันและยังมีส่วนร่วม
รับผิดชอบผล ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
  4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมก ากับติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น   
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาจึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายและเข้าใจการศึกษามีความ
มุ่งมั่นมีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ชุมชนสังคมและประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งและประเทศชาติก้าวหน้า 
 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 หมายถึง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม 

 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สาระส าคัญในบทนี้เป็นการศึกษาจากต าราเอกสารแหล่งความรู้ต่าง ๆ
พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับ 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  2) การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.1.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
  2.2 การมีส่วนร่วม 
   2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
   2.2.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
   2.2.3 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 
   2.2.4 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
   2.2.5 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
   2.2.6 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
   2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3.1 ความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3.3 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1    
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพดีบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าขององค์กรเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งการได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จได ้
 2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 เพลเลจริโน และวาร์นอากาน (J.W.Pellegrino and C.K.Varnhagan, 1985, p.1) กล่าว
ว่าคุณลักษณะผู้บริหารหมายถึง ศักยภาพทางความรู้และทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้จน
ส าเร็จและคุณลักษณะผู้บริหารคือสิ่งต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารทั้งที่มีมาแต่ก าเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู้
ได้แก่ความรู้ทั่วไปแรงจูงใจ ลักษณะนิสัยภาพพจน์ที่มองตนเองบทบาททางสังคม หรือความช านาญ
งานเฉพาะของผู้บริหารซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ผลดีเยี่ยม  
 เซอร์จิโอวานนี (Thomas Sergiovanni, 1987, pp.76–77) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษา    
ที่มีประสิทธิผลมีคุณลักษณะเหมือนกันได้ทางพันธุกรรมเพ่ือใช้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์
เฉพาะนั้น ๆ 8 ประการดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตั้งใจเป็นครูสอนธรรมดาแต่ได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความศรัทธาในตัวนักเรียนอย่างจริงใจไม่ได้วิจารณ์เด็กในเรื่องไม่เรียน
หนังสือปัญหาด้านความประพฤติและคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สถานศึกษาตั้งมาเพ่ือแก้ไข
ดังนั้นผู้บริหารจึงเน้นความรับผิดชอบไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียน 
 3. ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผลและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีผู้บริหารมีความภูมิใจในตัวครูและยอมรับว่าครูเป็นผู้เสียสละและมีความสามารถผู้บริหาร
เชื่อมั่น และมีความกระตือรือร้นผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการกลุ่มได้ดีรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองครูนักเรียนมีทักษะในการคิดฉับพลันและเห็นใจเพื่อนร่วมงาน 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้เด็ดขาดในการยอมรับความต้องการของสถานศึกษามักจะเผชิญ
กับปัญหาที่เป็นอุปสรรคจากส านักงานเขตพ้ืนที่ และการขาดแคลนทรัพยากรรู้สึกว่ามีความยุ่งยาก   
มีข้อจ ากัดระบบราชการและมักจะละเมิดสายการบังคับบัญชาโดยหาทางผ่อนคลายปัญหาจากแหล่ง
ใดก็ตามท่ีเห็นว่ามีทางเป็นประโยชน์ 
 5. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและยอมรับความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะเป็นพันธกิจมากกว่าการท างานยอมรับตนเองในปัญหาสังคมปัจจุบัน ความไม่ชัดเจน
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ในปัญหาต่าง ๆ ส าคัญต้องบรรลุดังนั้นพบว่ามีทางเป็นไปได้ที่จะอยู่กับความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ในต าแหน่ง
ของตน 
 6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นต่อการจัดการศึกษาและสามารถแยกข้อแตกต่างระหว่างเป้าหมาย
การจัดการศึกษาในระยะสั้นกับระยะยาวดังนั้นผู้บริหารจึงมีปรัชญาเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษา
และความสัมพันธ์ของปรัชญาภายในบทบาท 
 7. ผู้บริหารเป็นผู้รู้จักปรับตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้าถึงสถานการณ์ในสิ่งที่จ าเป็น
ทันทีและลงมือเดินทางตามเส้นทางใหม่อย่างปลอดภัยผู้บริหารเป็นนักยุทธศาสตร์ที่สามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นมีความสนใจในการก าหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ในการได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2549, หน้า 93 - 94) คุณลักษณะหมายถึงคุณลักษณะปรุงแต่งต่าง  
ๆเฉพาะรายบุคคลซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของบุคลิกภาพภาวะด้านอารมณ์และจิตใจความ
ต้องการแรงขับค่านิยมคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถาวรที่บุคคลนั้นแสดงออกมาใน
รูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ตัวอย่างรวมถึงความมั่นใจตนเองวุฒิภาวะด้านอารมณ์ความมั่นคง
ด้านอารมณ์ระดับความมีพลังและความสามารถทนต่อความเครียดเป็นต้นปัจจุบันมีหลักฐานที่บ่งชี้
ชัดเจนขึ้นว่าคุณลักษณะเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้และเป็นความสามารถที่ถ่ายทอดคุณลักษณะบาง
อย่างเช่นเรื่องค่านิยมและความต้องการต่าง ๆ ทางสังคมเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้มากกว่า
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่นภาวะทางอารมณ์และจิตใจและความต้องการทางร่างกาย 
 มานิตย์ สิทธิโสภาสกุล (2549, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณลักษณะ หมายถึง 
สิ่งที่ดีที่มีในตัวบุคคลอันเกิดจากความรู้ความสามารถรวมทั้งสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะ
การบังคับหรือไม่บังคับว่าจ าเป็นต้องมีในบุคคลนั้นเช่นภาวะผู้น าความสามารถทางภาษาความมี
มนุษย์สัมพันธ์ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ 
 พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะ
ส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแต่ละบุคคลที่บ่งบอกถึงลักษณะประจ าตัวของบุคคล
เหล่านั้นให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน 
 จากความหมายคุณลักษณะของผู้บริหารที่นักวิชาการกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารหมายถึงความเป็นผู้น าทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการก าหนดวัตถุประสงค์และ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อบริหารสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ประกอบด้วย 1. คุณลักษณะทางกาย 2. ภูมิหลังทางสังคม 3. สติปัญญา 4. บุคลิกภาพ 5. ลักษณะที่เกี่ยวกับ
งาน 6. ลักษณะทางสังคม 
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 2.1.2 ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหาร 
   พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2551, หน้า 172) กล่าวว่าความส าคัญของผู้บริหารคือ การหา
คุณลักษณะทั่วไปของผู้น าที่มีความแตกต่างกันไปตามสถาณการณ์เช่น ความริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนให้
ผู้น าประสบความส าเร็จในสถานการณ์หนึ่งแต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของผู้น าที่อยู่สถานการณ์
หนึ่งซึ่งแตกต่างออกไป 

  ด ารง วงศ์ดี (2553, หน้า 68) ผู้น าหรือผู้บริหารที่จะเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารจัดการ
เกิดการขับเคลื่อนซึ่งประกอบไปด้วยคนงบประมาณและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสงสุดผู้น า
หรือผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายต่อองค์กรเพ่ือตอบสนองนโยบายหลักสูตรและ
ความคาดหวังของสังคมได้ดังค ากล่าวที่ว่า“การปลูกพืชจะเจริญงอกงามต้องเห็นเงาของผู้ปลูกฉันใด
โรงรียนจะมีคุณภาพต้องเห็นเงาผู้บริหารฉันนั้น” 

  แบส (Bass, 1990, อ้างถึงใน กอบศักดิ์ มูลมัย, 2554, หน้า 46) กล่าวว่า คุณลักษณะที่ส าคัญ
ของการเป็นผู้น ามีเพ่ิมมากขึ้นทุกทีแต่ก็ยังไม่สามารถระบุคุณลักษณะเด่น ๆ ได้ว่าคุณลักษณะแบบใด
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานการณ์ใด  
   ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2555, หน้า 79) กล่าวว่าความส าคัญของผู้บริหารคือ การช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินได้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจ าเป็นที่
จะต้องน าองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมาจาก
คุณลักษณะภายในหรือภายนอกปัจจัยที่ว่าได้แก่ความสม่ าเสมอความแตกต่างและการกระท าของคน
ส่วนใหญ่ 

  จากความหมายความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า
ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารหมายถึง ผู้ที่เป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารจัดการหน้าที่ของ
แต่ละคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถปรับลดหรือเพ่ิมเติมทรัพยากรได้ตามความจ าเป็นใน
ทิศทางเดียวกันจะท าให้เกิดศักยภาพมากขึ้นผู้น าจะต้องเอาความเก่งความดีของแต่ละบุคคลออกมา
ร่วมกันท างานให้ส าเร็จ  
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีหน้าที่หลักในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับการเป็นผู้บริหารทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ดังนี้ 
 ดรัคเกอร์ (Drucker, 1958, p.150) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าดังนี้ 1) มีความ
พร้อมทั้งกายใจสมอง (weathy) 2) มีความช านาญพิเศษ (skills) 3) มีอ านาจในตัวเอง (power) 4) รอบรู้
ทุกอย่างที่สามารถท าได้ (enlightenment) 5) แสวงหาสิ่งที่ด ี(wellbelong) 6) ตรงต่อระเบียบ (rectiude) 
7) รู้จักที่ต่ าที่สูง (respect) 8) การแสดงท่าทางไม่ขัดตา (affection) 
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 แชคส์ (Sachs, 1969, pp. 3 - 4) ได้กล่าวว่าลักษณะของผู้บริหารที่ดีต้องประกอบด้วย 1) มีความ
เข้าใจตนเอง 2) ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 3) มีความเข้าใจในสถานการณข์องผู้ร่วมงาน 
4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5) สามารถน าความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
   บาร์นาร์ด (Barnard, 1969, pp. 93-100) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของผู้บริหารที่ดี
ดังนี้ 
   1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Undulation) ความมีชีวิตชีวาหมายถึงความ
คล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิดปรับตัวได้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอความ
ทนทานคือความสามารถในการท างานต่อเนื่องกันได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นเวลานานทนต่อความ
ล าบากเจ็บช้ าได้โดยไม่ปริปากบ่นหรือแสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ใดพบเห็นส่วนความมีชีวิตชีวาความ
คล่องตัวว่องไวแจ่มใสร่าเริงท าให้ผู้น ามีเสน่ห์ถูกใจคนความอดทนท าให้ผู้น ามีโอกาสหาประสบการณ์
ได้มากเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่หยุดยั้งท าให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์และท าให้ได้รับ
ความส าเร็จในงานได้ง่ายเพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะให้พักผ่อนได้ความร่วมมือ
ของบุคลากรอ่ืนขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของผู้น าในการท างานด้วยเหมือนกัน 
   2. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) ผู้น าที่ดีต้องตัดสินเร็วและเต็มใจเสมอที่     
จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองในเมื่อปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นการรู้จักตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของ          
ความเชื่อมั่นในตนเองถ้าผู้น ามีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดีการตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว
ท าให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ กระท าได้โดยทันท่วงทีความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานและอาจท าให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ 
   3. ความสามารถในการจูงใจ (Persuasiveness) ความสามารถนี้ถ้าผู้น าขาดเสียแล้วแม้น
จะมีความสามารถอย่างอ่ืนมากเพียงใดก็ตามยากที่จะน าคนจ านวนมาก ๆ ได้ยากที่จะท างานได้ส าเร็จ 
เพราะคนของหน่วยงานจะด าเนินไปได้โดยได้รับความร่วมมือจากคนหมู่มากผู้น าที่สามารถชักจูงใจ 
คนนี้หมายถึงความสามารถในการสนทนาความเป็นนักพูดสามารถแสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ
ความสามารถในการเขียนบทความวางตัวให้ผู้อ่ืนเลื่อมใสความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได้
รู้จักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เสียงานและรู้จักขัดในสิ่งที่ควรนอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษา
ได้ดีผู้อื่นเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแสดงความสุจริตใจของตนเองออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้ชัด 
   4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง สภาพอารมณ์ของบุคคลที่มีความรู้สึก
เสียใจไม่พอใจเมื่อไม่ได้ท าในสิ่งที่อันควรท าหรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเป็นความรู้สึกด้วย
ตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ผู้น าที่ดี
ย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับขณะเดียวกัน เมื่อรับหน้าที่ได้มาแล้วจะบากบั่นท าหน้าที่ให้ดีที่สุด      
โดยไม่ทอดทิ้งแม้นแต่อุปสรรคบางประการมาเกี่ยวข้องความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้น าทุกคน 
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   5.ความฉลาดมีไหวพริบ (Intellectual capacity) สมองเฉียบแหลมเต็มไปด้วยความรู้ทัน
โลกทันเหตุการณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับผู้น าทุกประเภทความฉลาดมีไหวพริบจะมีก็ต่อเมื่อผู้น า
เป็นคนดีมีความรู้ดีรู้งานนโยบายและวัตถุประสงค์ของงานแจ่มชัดและกระบวนการวิธีการบริหารงาน
มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการเป็นคนพหูสูตคือ รอบรู้และสนใจในเรื่องต่าง ๆ รอบด้านมี
ความคิดริเริ่มและที่ส าคัญที่สุดคือร่างการจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจ
อ่อนแออารมณ์ไม่มั่นคงไม่ว่าจะมีระดับสมองหรือเชาว์ปัญญาสูงเพียงใดการใช้สมองและเชาว์ปัญญา
ย่อมบกพร่องผิดพลาดได้เสมอ 
 สแตท (stadt, 1973, pp. 49-53) ได้ให้ความเห็นว่าคุณลักษณะที่ดีควรมีดังนี้ 1) ค านึงถึง
มาตรฐานการท างาน 2) เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนหรือพ่ึงพาอาศัยได้ 3) มีความกล้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะเสี่ยง 
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถที่จะแบ่งงานให้ผู้อ่ืนช่วยปฏิบัติ 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพ 
8) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 9) มีความสามารถในการสื่อความคิด 10) แข็งแรงมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญา 12) มี
ความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 ควิเบิ้ล (Quible, 1980, pp.15-17) กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของผู้น าว่าต้องประกอบด้วย 
สิ่งต่อไปนี้ 1) มีศิลปะในการท างาน 2) ฉลาดรอบรู้กล้าตัดสินใจ 3) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและใส่ใจปรับปรุง
งาน 4) มีความซื่อสัตย์ขยันและมีความคิดริเริ่ม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง 7) ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1981, pp.72-76) ได้จัดกลุ่มคุณลักษณะบุคคลออกเป็น 6 ประการ
ได้แก่ ลักษณะทางกาย (Physical Characteristcs) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ความฉลาด
และความสามารถ (Intelligence and Ability) บุคลิคภาพ (Personality) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Tas – 
Related Characteristics) และคุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ลักษณะทางกาย (Physical Characteristcs) ผู้น าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงทรงพลังมีวินัย
อันเหมาะสมมีลักษณะท่าทางที่ดีส่วนสูงและน้ าหนักมีความสัมพันธ์กัน 
 2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ผู้น าเป็นผู้ที่มีการศึกษาสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจด ี
 3. สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) ผู้น าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมี
ความรู้สึกด ีมีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี และมีทักษะในการเจรจาอย่างคล่องแคล่ว 
 4. บุคลิกภาพ (Personality) ผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวและการปรับเปลี่ยน  
ให้ทันสมัยมองโลกในแง่ดีมีความตื่นตัวอยู่เสมอ มีอ านาจในตนเอง มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้คงที ่มีความเป็นอิสระ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม 
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 5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task – Related Characteristics) ผู้น าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น 
ที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จมีความรับผิดชอบสูงมีความคิดริเริ่มมีความมุ่งมั่นในการก าจัดอุปสรรค์
และมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมายรวมถึงยังมีความสามารถในการนิเทศงาน 
 6. คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน
มีความสามารถในการบริหารมีเสน่ห์มีความเอาใจใส่ผู้อ่ืนเป็นที่ชื่นชอบและกว้างขวาง มีมนุษย์สัมพันธ์
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ เข้าสังคมได้เก่ง 
 โควี (Covey, 1991, pp. 33–39) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาความ
เป็นผู้น าในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นทางด้านจริยธรรมและการฝึกอุปนิสัยพ้ืนฐานภายใน
ตนเองที่จะส่งผลให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองได้และสามารถน าผู้อ่ืน คือเป็นที่พ่ึงของกลุ่มได้ตามแนวคิดของ
ผู้น าที่มีหลักการเป็นศูนย์กลาง (Principle Centered Leadership) หลักการดังกล่าวคือการสร้างความ
สมดุลในชีวิต 8 ประการดังนี้ 1) ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) มีจิตส านึกในการบริการ 3) มีทัศนะ
คติต่อโลกชีวิตในแง่ดี 4) เชื่อในศักยภาพของผู้อ่ืน 5) ใฝ่ความสมดุลในด้านต่าง ๆ ของชีวิต 6) มอง
ประสบการณ์ต่าง  ๆ ของชีวิตเป็นการเรียนรู้ 7) รับรู้สิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมทั้งบวกและลบตามความจริงและ 
8) ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 เบนนิส (Bennis, 2000, p. 2) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าไว้สรุปได้ว่าผู้ที่จะเป็น
ผู้น าได้นั้นจะต้องมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทั่ว ๆ ไปได้แก่มีความเฉลียวฉลาด มีความ
กล้าหาญมีความกระตือรือร้น มีลักษณะท่าทางดีสง่าน่าเลื่อมใส มีความยุติธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ผู้น าจะต้อง
มีลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปเช่นเดียวกับผู้อ่ืนได้แก่จะต้องมีความซื่อสัตย์การอุทิศตนความไม่พยาบาท   
มาดร้ายมีความถ่อมตนใจกว้างและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2545, หน้า 47) ได้กล่าวถึงค าตรัสขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตรเกี่ยวกับคุณลักษณะ 3 ประการของนักบริหารที่จะ
ช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคือ 

1.จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกลเช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจต้องรู้          
ว่าอนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคต 
ในการด าเนินธุรกิจได้แม่นย า จากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วยซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษ
ค าว่า Conceptual Skill คือการช านาญในการใช้ความคิดหรือทักษะทางด้านความคิด 

2. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นนักการเงินต้องมีความรู้  
และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจในงบการเงินที่
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดสมอง 
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เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษ ค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญการด้าน
เทคนิค หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 
   3.นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี               
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด       
มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กรด าเนินแนวทางตามกรอบ
ทิศทางท่ีองค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถท า
ให้พนักงานปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้เป็นต้นคุณลักษณะที่สามนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษ
ค าว่า Human Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุยสัมพันธ์หรือทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์
โดยคุณลักษณะทั้งสามประการมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับของนักบริหาร 
ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมากคุณลักษณะข้อที่
1 และ 3 มีความส าคัญมากส่วนข้อที่ 2 มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านได้ส าหรับนักบริหารระดับกลางคุณลักษณะทั้ง 3 ข้อมีความส าคัญพอ ๆ กันนั่นคือเขาต้อง    
มีความช านาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะเดียวกัน
ต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกลเพ่ือเตรียมตัวส าหรับเป็นนักบริหารระดับสูง  นอกจากนั้นต้อง    
มีความสามารถในการสื่อสารประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร
ระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่างและน าผลการด าเนินงานที่ได้จาก        
การปฏิบัติงานมาสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 34 - 36) ได้เสนอคุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 1) ลักษณะพ้ืนฐานเป็นทุน 2) การศึกษา 3) บุคลิกภาพ  4) คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ความสามารถ/ทักษะในการบริหาร 6) ความรู้สึกและการรู้รอบ 
7) การมีใบประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
   ภารด ีอนันต์นาวี (2551, หน้า 265 -266) เสนอว่าผู้บริหารหรือผู้น าทางการศึกษาควรมีบทบาท
ต่าง ๆ ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลได้แก่ 1) บทบาทเป็นผู้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction 
Setter) ท าหน้าที่ชี้แจงท าความเข้าใจในวัตถุประสงคข์องหน่วยงานมีความรู้มีทักษะในการจัดสรร
งบประมาณแบบโครงการ 2) บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า (Leader Catalyst) มีความสามารถใน
การจูงใจกระตุ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย์มีทักษะในกระบวนการกลุ่ม 3) บทบาทของ
นักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการ
รับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมีความรู้เข้าใจในการวางแผน 4) บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) 
เป็นผู้รอบรู้วิธีเทคนิคการตัดสินใจ 5) บทบาทเป็นนักจัดองค์การ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงาน
ก าหนดโครงสร้างขององค์การขึ้นใหม่ มีความเข้าใจพลวัตขององค์การและพฤติกรรมขององค์การ    
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6) บทบาทเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถาบันจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรควรเปลี่ยนสถานการณ์ใดเมื่อใด 7) บทบาทเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator)  
มีความเข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เข้าใจเครือข่ายของการสื่อสารรู้จักวิธีการนิเทศงานการ
รายงานการประสานกิจกรรมต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) บทบาทเป็นผู้สื่อสาร (Communicator) 
สามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนการใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารสามารถในการประชาสัมพันธ์ 
9) บทบาทเป็นผู้ขจัดความขัดแย้ง (Confli ctmanager) ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเข้าใจถึง
สาเหตุสามารถต่อรองไกล่เกลี่ยสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 10) บทบาทเป็นแก้ปัญหา (Problem 
manager) เป็นผู้น าสามารถเข้าใจปัญหาวินิจัยและแก้ปัญหาได้ 11) บทบาทเป็นผู้จัดระบบ (System manager) 
สามารถวิคราะห์ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเข้าใจน าทฤษฎีการบริหารมาใช้ 12) บทบาทเป็นผู้บริหาร
การเรียนการสอน (Instructional manager) ต้องมีความเข้าใจในระบบการเรียนรู้เข้าใจวิธีการสร้างการ
พัฒนาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 13) บทบาทเป็นผู้บริหารงานบุคคล (Personal manager) 
มีเทคนิคในการเป็นผู้น าการเจรจาต่อรองประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 14) บทบาทเป็นผู้บริหาร 17 
ทรัพยากร (Resource manager) มีความสามารถการบริหารการเงิงบประมาณบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ก่อสร้าง การบ ารุงรักษาหาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก 15) บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (Appraiser) 
สามารถประเมินความต้องการการประเมินระบบวิธีทางสถิติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 16) บทบาทเป็น
นักประชาสัมพันธ์ (Publi crelater) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารวิธีสร้างภาพพจน์ที่ดีรู้และเข้าใจการเผยแพร่
ข่าวสารดว้ยสื่อและวิธีการต่าง ๆ  และ 17) บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (Ceremonial head) มีความสามารถ
ในพิธีการต่าง ๆ  ในสังคม 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารตามแนวคิด
ของ (Stogdill, 1981) ประกอบด้วย 1.คุณลักษณะทางกาย 2.ภูมิหลังทางสังคม 3.สติปัญญา  4.บุคลิกภาพ 
5.ลักษณะที่เก่ียวกับงาน และ 6.ลักษณะทางสังคมดังนี้ 
 1. คุณลักษณะทางกาย 
 Bass (1990, pp.79 - 81) คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วย
ความแข็งแรง (activity, energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) น้ าหนัก (weight)   
ซึ่งกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะ
ทางร่างกายให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันเช่น การมีส่วนสูงและน้ าหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าความเป็น
ผู้น าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่แต่ก็มีองค์กรจ านวนมากเชื่อว่าบุคคลที่มีรูปร่างส่วนใหญ่
จะจ าเป็นต่อการเชื่อฟังของผู้ตามซึ่งก็สามารถอธิบายได้อยู่บนพ้ืนฐานของอ านาจการบังคับหรือความ
กลัวแต่ในขณะเดียวกัน Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin และ Deng Xiaoping ก็เป็นตัวอย่าง
ของบุคคลรูปร่างเล็กแต่ก็เป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ได้ 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543, อ้างถึงใน อภิรักษ์ ทองจรัส , 
2548, หน้า 51) บุคลิกภาพทางกายควรมีลักษณะทางกายแข็งแรงมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
มีรูปร่างหน้าตาท่าทางมีชีวิตชีวาร่าเริงแจ่มใสมีการใช้วาจาการพูดสื่อความหมายและการวางตนที่ดี
เหมาะสมที่จะเอ้ือต่อการปฎิบัติงานและสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
 สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หน้า 40) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristic) ได้แก ่
อายุ ลักษณะท่าทาง ส่วนสูง น้ าหนัก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีคุณลักษณะของผู้น าใน
ตนเองและสามารถสร้างความย าเกรงให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974, อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะทาง
กายหมายถึง การมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสุขภาพกริยามารยาทการแสดงออกและการแต่งกายที่
เหมาะสมลักษณะด้านกายภาพเป็นสิ่งแรกที่ท าให้ผู้อ่ืนมองเห็นจึงมีความส าคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
 ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 328) ลักษณะทางด้านร่างกายพบว่าผู้น าที่เป็นหัวหน้ามักจะมีความ
สูงและน้ าหนักมากกว่าคนปกติโดยเฉลี่ยเช่น นักเรียนชายที่เป็นหัวหน้ามักจะเป็นผู้ที่มีความสูงส่วน
ผู้น าหญิงมักจะมีความสูงปานกลาง 
 อริสโตเติล (Aristotle, อ้างถึงใน ประพิศ เกษรางกูล, 2552, หน้า 33) ลักษณะของด้านร่างกาย 
(Physical) หมายถึง รูปร่างความสง่างามน้ าหนักแววตาซึ่งจะพบว่าลักษณะดังกล่าวมักจะปรากฏให้
เห็นในผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 
 สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542, อ้างถึงใน อาเรฟ หะยีหามะ, 2554, หน้า 27) คุณลักษณะด้านกายภาพ 

(Physical trait) เชื่อว่าคุณลักษณะด้านกายภาพเช่น รูปร่าง ส่วนสูง น้ าหนัก ความแข็งแรง  ของผู้น าจะมี

อิทธิพลต่อผู้ตาม 

 จากความหมายคุณลักษณะทางกายที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า คุณลักษณะทางกาย
หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกด้วยการพูดสื่อความหมายพูดเสียงดัง
ฟังชัดการแสดงท่าทางกระฉับกระเฉง การวางตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและการแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 2. ภูมิหลังทางสังคม 
 Bass (1990, pp. 79-81) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วย
การศึกษา (education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม 
(mobility) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีจะเป็นข้อได้เปรียบต่อการเข้า
สู่สถานภาพทางของความเป็นผู้น าบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ าแต่สามารถก้าวสู่สถานภาพ
ทางสังคมที่สูงกว่าได้จะไปสู่ต าแหน่งผู้น าระดับสูงได้มากกว่าและในปัจจุบันผู้น าที่มีการศึกษาดีจะมี
โอกาสเข้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้ดีกว่า 
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 สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หน้า 40) ภูมิหลังทางสังคม (Sosial Bakground) หมายถึง การศึกษา
เปนจ านวนมากไดตรวจสอบภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของผูน าไดเปนปจจัยดังตอไปนี้เชน การศึกษา
สถานภาพทางสังคมการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมใหสูงขึ้นซึ่ง โดยทั่วไปผลจากการศึกษาสรุปไดวา 
1. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงคือขอดีหรือขอที่มีประโยชนในการไดมาซึ่งสถานภาพความเป็น
ผูน า 2. บุคคลจากชั้นเศรษฐกิจและสังคมต่ ากวาสามารถเขาสูต าแหน่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมาก
ขึ้น 3. ผูน าตาง ๆ มีแนวโนมจะมาจากผูที่ไดรับการศึกษาสูงขึ้น 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill,1974, อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะ
ด้านภูมิหลังส่วนบุคคลหมายถึง ประวัติครอบครัว สภาพการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจครอบครัวของผู้น า แต่ถ้าผู้ที่มีภูมิหลังส่วนบุคคลที่ดีย่อมมีโอกาสมากกว่าในการพัฒนา
ทักษะผู้น าของตนเพราะมีสนับสนุนได้รับความรู้ความสามารถโอกาสมากกว่า 

  ธวัช บุณยมณี (2550, หน้า 43 - 45) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ภูมิหลังทางสังคม
ของผู้น าที่ถูกน ามาศึกษาเช่น การศึกษาสถานภาพทางสังคม การเลื่อนชั้นทางสังคม โดยการศึกษาสรุปว่า  
1) สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่สูงจะเป็นข้อได้เปรียบต่อการเป็นผู้น า 2) บุคคลที่มาจากสถานภาพ
ทางสังคมเศรษฐกิจที่ต่ าสามารถกาวไปสูต าแหนงระดับสูงมากกวาในชวงกอนป ค.ศ. 1924 และ 3) 
ในชวงป ค.ศ. 1938-1970 ผูน ามีการศึกษาดีกวาในอดีต 
 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ (2554, หน้า 57) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม (Social Background)
ประกอบด้วย การศึกษาสถานะทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมพบว่าบุคคลที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีจะท าให้เกิดการได้เปรียบต่อการเข้าสู่สถานะของความเป็นผู้น า
และจะสามารถก้าวเข้าสู่ผู้น าในระดับที่สูงได้มากกว่าผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่ ากว่าและผู้น า
ที่มีการศึกษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งของผู้น าได้มากกว่า 

 จากความหมายภูมิหลังทางสังคมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ภูมิหลังทางสังคม
หมายถึง ผู้น าที่มีประสบการณ์การท างานทางด้านการบริหารซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
กฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ทุกระดับ มีความสามารถ
ขจัดความขัดแย้งทั้งในองค์กรและชุมชน พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาในหน่วยงานของตนได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 
 3. สติปัญญา 
 Bass (1990, pp. 79 - 81) คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ (intelligence and 
ability) สรุปไว้ว่าผู้น าที่มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจ (judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่าง
คล่องแคล่วปฏิภาณไหวพริบดีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ได้ในระดับหนึ่งว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ถึงแม้ว่าจะต้องศึกษาปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบกต็าม 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, อ้างถึงใน อภิรักษ์ ทองจรัส, 2548, หน้า 
52) ลักษณะทางด้านสติปัญญามีความสามารถในการการเรียนรู้และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจและ
เห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ มีความพยายามไม่ท้อแท้ต่อการหาความรู้และ
ขยันมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้จากการอ่านการฟังการเขียนสนใจวิชาการใหม่  ๆท าให้เกิดความรู้
ความก้าวหน้าทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ได้กล้าคิดกล้าตัดสินใจในทางที่ถูกต้องมีไหวพริบและรู้เท่าทัน
ผู้อ่ืนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์รู้จักการวางแผนในหน่วยงานอย่างดี
สามารถเลือกยุทธศาสตร์การท างานที่เหมาะสมสามารถน าความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมใหม่  ๆ 
มาสู่หน่วยงานได้ 
 สนาน ลิมป์เศวตกุล (2548, หน้า 40) สติปัญญาความรู้ความสามารถ (Intelligence)   
การศึกษาเป็นจ านวนมากได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาความรู้ความสามารถ          
กับสถานภาพความเป็นผู้น าแสดงให้เห็นว่า ผู้น ามักมีลักษณะต่อไปนี้คือพูดเก่งตัดสินใจดีความรู้ดี 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974, อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะ
ด้านสติปัญญาและความสามารถหมายถึงการมีความเฉลียวฉลาดฉับไวทางความคิดมีความรอบรู้มี
เหตุผลมีวิสัยทัศน์ตัดสินใจได้ถูกต้องทันเหตุการณ์โดยคุณลักษณะผู้น านี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความคิดการตัดสินใจในภาระงานบริหารอยู่เสมอ 
 ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 328) ลักษณะทางสติปัญญาพบว่า สติปัญญามีความสัมพันธ์    
กับความเป็นผู้น า ผู้น าที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่าคนอ่ืน ๆ จะเป็นผู้ได้รับการยอมรับให้เป็น
ผู้น า   
 อริสโตเติล (Aristotle, อ้างถึงใน ประพิศ เกษรางกูล, 2552, หน้า33) ลักษณะด้านสติปัญญา 
(Intellectual) หมายถึง ความฉลาดความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งพบว่าสติปัญญามคีวามสัมพันธ์
กับความเป็นภาวะผู้น า จึงให้การยกย่องและยอมรับผู้มีลักษณะทางด้านสติปัญญาสูงกว่าบุคคลอื่นใน
กลุ่มให้เป็นผู้น า 
  สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542, อ้างถึงใน อาเรฟ หะยีหามะ, 2554, หน้า 27) คุณลักษณะ
ด้านเชาว์ปัญญา (Intelligen cytrait) ลักษณะทางสติปัญญามีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้น าความ
เฉลียวฉลาดหรือเชาว์ปัญญาของผู้น ามีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานผู้น าที่มีความสามารถทาง
สติปัญญาสูงกว่าคนอื่นจะเป็นผู้ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า 
 นฤมล  ศรีบุญเรือง (2555, หน้า 8) คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ(Intelligent 
and ability Characteristics) หมายถึง การมีสติปัญญาเหนือผู้อ่ืน (Superior Intelligence) มีความมั่นคง
ทางอารมณ ์(Emotional Maturity) การรู้จักใช้แรงจูงใจ (Motivation Drive) การมีทักษะในการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Skills) และมีทักษะด้านการบริหาร (Managerial or Administrative skills) 
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 จากความหมายสติปัญญาที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า สติปัญญาหมายถึง ผู้น าที่มี
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถเลือกยุทธศาสตร์การท างาน
ที่เหมาะสมกับหน่วยงานมีความสามารถในการเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจ      
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
 4. บุคลิกภาพ 
 Bass (1990, pp. 79 - 81) คิดว่าคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (personality) ประกอบด้วยการมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) มีความซื่อสัตย์ (integrity) อดทนต่อความเครียด (tolerance of 
stress) การควบคุมอารมณ์ได้ดี (emotional control) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความตื่นตัว 
(alertness) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(original, originality) มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว (extroversion) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพจะต้องน ามา
ศึกษาในเรื่องของความเป็นผู้น า 
 วาสนา หลงสมบุญ (2546, หน้า 7) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพหมายถึง คุณสมบัติหรือ
ลักษณะที่สังเกตได้ของผู้บริหารที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะ     
ที่ปฏิบัติเป็นกิจนิสัยมีบุคลิกน่าเลื่อมใสน่าเคารพน่าศรัทธาเช่น สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง แต่งกายดี วางตัวเหมาะสม วาจาสุภาพ มีวินัยเป็นกันเอง อารมณ์ดี มีความอดทน    
มีความเชื่อม่ัน กล้าตัดสินใจ เป็นต้น 
 เวย์เทน (Weiten, 1989, อางถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิชม, 2547, หน้า 232) ไดใหความหมาย
ไวว่าบุคลิกภาพหมายถึง พฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งเปนลักษณะพฤติกรรมที่    
คอนขางคงทนถาวร 
 สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หน้า 40) บุคลิกภาพ (Personality) จากการศึกษาค้นคว้าได้มีการ
พิจารณาปัจจัยด้านบุคลิกภาพดังนี้คือ มีความเชื่อม่ันในตนเองมีความระมัดระวังสูง 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974, อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผู้น าอันเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปเช่นความกล้าแสดงออกความ
กระตือรือร้นและลักษณะภายในเช่น ความคิดทัศนคติความสนใจซึ่งท าให้มีความแตกต่างจากคนอ่ืน
 กนกกรานต์ คชชะ (2550, หน้า 5) ดานบุคลิกภาพหมายถึง สภาพร่างกายที่มองเห็นไดดวย
ตาทั้งภายนอกและภายในที่สังเกตและรับรู ไดไดแก่ มีสุขภาพจิตดี เชนอารมณเยือกเย็นราเริงและ      
ยิ้มแยมแจมใส มีสุขภาพอนามัยดี มีรูปรางลักษณะทางรางกายดีเชน สมสวนผึ่งผายไมอวนหรือผอม
เกินไป เปนผูแตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ มีอากัปกิริยาในการพูดตอที่
ชุมชนไดอยางเหมาะสม 
 อริสโตเติล (Aristotle, อ้างถึงใน ประพิศ เกษรางกูล, 2552, หน้า 33) ลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ 
(personality) หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
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การเข้าสังคม การเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน นิสัยและความประพฤติดีรวมทั้ง ความมีบุคลิกที่โดดเด่น 
 นฤมล ศรีบุญเรือง (2555, หน้า 7) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพหมายถึง เป็นคนทันสมัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนขวนขวายหาความรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอเป็นคนมีเกียรติน่าเชื่อถือเป็น
ตัวอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความคิดริเริ่มและพลังสร้างสรรค์สูงมีความเป็นมิตรยิ้มแย้ม
แจ่มใสมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีความรู้กว้างขวาง   
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระเบียบราชการพิธีการต่าง ๆ มีความม่ันใจในตนเองสูง 
 จากความหมายบุคลิกภาพที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า บุคลิกภาพหมายถึง พฤติกรรมที ่
มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอกซึ่งประกอบด้วย ผู้น าที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเอง
มีความกระตือรือร้นในการท างานมีความมุ่งมั่นอดทนแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ และสามารถปรับตัว    
เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสภาวะ 
 5. คุณลักษณะด้านที่เกี่ยวกับงาน 
 Bass (1990, pp. 79 - 81) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task - related characteristic)
ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร (drive to achieve) ความรับผิดชอบ (responsibility) การไม่  
ย่อท้อต่ออุปสรรค (persistence against obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูงริเริ่มงานใหม่ ๆ ผู้ที่   
จะเป็นผู้น าที่ดีได้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ 
 จีระศักดิ์ ซังพุก (2547, หน้า 38) กล่าวถึงวิธีการท างานกับผู้อ่ืนให้ประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายและราบรื่นดังนี้ 
 1. เป็นผู้ให้การยอมรับ ชื่นชม และยกย่องในความส าเร็จของผู้ร่วมงานไม่ฉวยโอกาสเอาผลงาน
ของคนอ่ืนเป็นของตน 
 2. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่ดีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานทุกด้าน ช่วยแก้ปัญหา
มีความห่วง และมีความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานใหม่ที่มีปัญหา 
 3. สร้างทัศนะคติที่ดีในการท างานพยายามมองด้วยเจตนาดีให้ความช่วยเหลือร่วมมือ   
ร่วมใจอย่างสุดก าลังความสามารถ 
 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานการท างานที่ใดก็ตามการปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก
ของกลุ่มดีกว่าปฏิบัติงานไปตามล าพังความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันท าให้งาด าเนินไปสู่ผลดี 
 5. เป็นผู้มีความจริงใจกับทุกคน 
 6. เป็นบุคคลเปิดเผยตรงไปตรงมาซ่ึงท าให้บุคคลอ่ืนมีความเชื่อถือและไว้วางใจการกระท า    
สิ่งใดก็ง่ายเข้า  
 สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หน้า 40) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task – related characteristic) 
ผู้น าตามคุณลักษณะแบบนี้จะมีความต้องการความส าเร็จความรับผิดชอบสูง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์         
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 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 58) คุณลักษณะด้านการงานได้แก ่การปฏิบัติกิจกรรมทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากรผู้เรียนและชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้ศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ พัฒนาแผนงานทางองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้จนเกิดผลดีพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร
จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับปฏิบัติงานองค์กร โดยเน้นผลถาวรรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเป็นผู้น าและ สร้างโอกาสในการพัฒนาใช้
ทุกสถานการณ ์
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974, อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะ
ด้านความสมารถในการปฏิบัติงานหมายถึง ความสามารถในการจัดการกระตือรือร้นที่จะท างาน     
ให้เสร็จมีนิสัยรักการท างานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบของผู้น าดังนั้นผู้น าต้อง     
มีและใช้คุณลักษณะของตน เ พ่ือปฏิบัติ งานด้านการบริหารและส่ง เสริมการปฏิบัติ งาน                
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ส าเร็จร่วมกัน 
 จิริยาวราวรรณ พลยศ (2554, หน้า 5) ด้านความรู้และทักษะในการบริหารหมายถึง คุณลักษณะ
ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทักษะและกระบวนการในการท างานตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะกระบวนการในการท างานตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 จากความหมายคุณลักษณะด้านที่เก่ียวกับงานท่ีนักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า คุณลักษณะ
ด้านที่เกี่ยวกับงานหมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานการใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ         
การบุคลากรผู้เรียนและชุมชน 
 6. ลักษณะด้านสังคม 
 Bass (1990, pp.79 - 81) คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วย
ความนิยมแพร่หลาย (popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) มีเสน่ห์
ดึงดูด (attractiveness) ความร่วมมือ (cooperativeness) ชอบสังคม (social participation) นักการทูต 
(diplomacy) 
 สนาน ลิมปเศวตกุล (2548, หน้า 40) คุณลักษณะทางสังคม (social–related characteristics)
ผู้น าตามลักษณะแบบนี้เป็นผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นเป็นผู้ที่ชอบ
ติดต่อพบปะสังสรรกับบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งผู้น าคนใดก็ตามที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวมักจะมีส่วนท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มอย่างเหนียวแน่น 
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 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 58) คุณลักษณะทางสังคมได้แก่ผู้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้มีฐานะ
ทางสังคมดีสามารถที่จะร่วมงานกับผู้อ่ืนมีน้ าใจถ่อมตนมีความแนบเนียนมีความยุติธรรมให้ผู้น้อยพบปะ
ได้ง่าย กินง่าย อยู่ง่ายไม่ถือตัวเข้ากับทุกคนได้รู้จักชมคนอื่นเป็นและขยันละเว้นการประพฤติชั่ว เป็นผู้
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรสร้างการบริหารและร่วมงานด้วยหลักการ
ที่ด ีและความเป็นผู้ใหญ่มีใจกว้าง 
 สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974 อ้างถึงใน อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หน้า 17) คุณลักษณะ
ด้านสังคมหมายถึง ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์มองโลกในแง่ดีมีความสามารถส่งเสริมบรรยากาศ   
แห่งความร่วมมือและไว้วางใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วผู้น าต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นเสมอความสามารถในการบริหารงานความดึงดูดใจความร่วมมือการดูแลเอาใจใส่ความมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักตลอดจนการมีส่วนร่วมกับสังคม 
 นฤมล ศรีบุญเรือง (2555, หน้า 8) คุณลักษณะด้านสังคม (Sociality Characteristics) หมายถึง 
ทักษะในการเข้าและอยู่ในสังคม (Social Skills and Abilities) โดยการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารการกระจายอ านาจ การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน การสมาคม การสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 จากความหมายลักษณะด้านสังคมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ลักษณะด้านสังคม
หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้มีความสามารถในการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีใน   
การท างานพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
 

2.2 การมีส่วนร่วม 
 2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนนับเป็นยุทธวิธีที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการ
พัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม แต่เนื่องจากได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของค าที่แตกต่างกันจึงมีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
(Participative) ไว้หลายประการซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมาดังนี้ 
 เค็ธ (Keith, 1972, pp. 91 - 92) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า การเกี่ยวข้องทางจิตและ
อารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งส่งผลเป็นเหตุให้การกระท าของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมาย
และเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
 เออร์วิน (Erwin,1976, p. 138) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การพัฒนาแบบมี
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา
ของตนเองเน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชนให้ความคิดสร้างสรรค์และความ
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ช านาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 ดุจ์ลาห์ (Douglah, 1970, p. 90) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) 
ว่าเป็นค าที่มีความหมายกว้างและใช้ในบริบทที่แตกต่างกันนักการศึกษาใช้ค านี้ในการอ้างอิงถึง     
การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษานักรัฐศาสตร์ใช้ค านี้ 
ในความหมายของการเข้าร่วมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชนเช่นการออกเสียงเลือกตั้ง            
นักสังคมวิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ใช้ค านี้ในความหมาย
ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff,1980) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมไววาการมีสวนรวม
หมายถึง การมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจ (decision making) ใชการตัดสินใจควบคู ไปกับขั้นตอน
การปฏิบัติการ ( implementation) ดวยการรับผลประโยชน์  (benefits) และการประเมินผล 
(evaluation) 
 สหประชาชาติ (United Nation, 1981, p.5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง
การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมที่กว้างกว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมทั้งมีส่วนได้            
รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 มิดเกลย์ และคนอ่ืน ๆ (Midgley & Others, 1986, p. 25) อ้างถึงข้อตกลงของสภาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economics and Social Council States) ปี 1929   
ที่ได้อภิปรายเรื่องการมีส่วนร่วมและสรุปว่า การมีส่วนร่วมนั้นต้องการการมีส่วนเกี่ยวข้องตามแบบ
ประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมัครใจใน 3 ประการคือ เป็นเรื่องที่สนับสนุนต่อการพัฒนามีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นผลจากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาคกันและมีความเชื่อถือในการตัดสินใจ
เพ่ือก าหนดเป้าหมายก าหนดนโยบายและแผนรวมทั้งการน าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
การปฏิบัติ  
 กุสตาโว (Gustavo, 1992, p.4) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมนั้นโดยปกติทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันว่า
หมายถึง การเข้าไปมีหน้าที่หรือมีส่วนรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแต่ต่อมาความหมายของการมี   
ส่วนร่วมมีความชัดเจนลึกลงไปมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเมื่อการมีส่วนร่วมนี้เชื่อมโยง
ไปสู่กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่ วมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการใน              
การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม  
 วัฒนา สมจิตร (2548, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วนรว่มหมายถึง 
การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินงานในเรื่องใด
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เรื่องหนึ่งขององค์กรหรือหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเปิดให้เข้ามามีส่วนร่วม
ได้ตลอดเวลา 
 สนิท ไทยกล้า (2549, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ การเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งในด้านความคิดแรงกายแรงใจใน    
การแสดงความคิดเห็นในกระบวนการการตัดสินใจการวางแผนการร่วมปฏิบัติงานการร่วมแก้ไข
ปัญหาโดยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือองค์การนั้น 
 จินตนา สุจจานันท์ (2549, หน้า 48) การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผนปฏิบัติและประเมินงานเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 195) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง กระบวนการที่
ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 
 สิรินทร์ทิพย์ เกสร (2545, อ้างถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หน้า 16) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่าคือ การที่บุคคลได้เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมเสียสละเวลาแรงงานวัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเรื่องจิตใจและอารมณ์ของ
บุคคลดังนั้น การมีส่วนร่วมควรท าด้วยความสมัครใจและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาคซึ่งการให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติอย่างแท้จริงจะท าให้บุคคลชุมชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้ลงทุนมี       
ความผูกพันและอุทิศพลังทุกอย่าง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
 ณัฐพงษ์ กิตติทรัพย์กาญจนา (2551, หน้า 32) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึง
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนร่วมร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมมือร่วมใจกระท าการให้เกิดผล  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้และร่วมประเมินผล 
 สัญญา เคณาภูมิ (2551, หน้า 52) การมีส่วนร่วมหมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติตามโครงการร่วมติดตามประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ทั้งนี้การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน 
 ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551, หน้า 30) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนด าเนินการ     
การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไป      
อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคือ หลักร่วมคิดร่วมท าร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบ 
 เบญจรงค ์แสงสุกวาว (2551, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึง การที่
บุคคลได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันในองค์การ
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ร่วมกันพิจารณาก าหนดปัญหาร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ และปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญร่วมกันซึ่งบุคคลและคณะบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันจนเกิดความ
ผูกพันต่อสมาชิกและองค์การ เพ่ือให้เกิดผลทั้งตนเองและหน่วยงาน / องค์การแล้วร่วมกันลงมือปฏิบัติแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระท าร่วมกันย 
 สันติชัย เอ้ือจงประสิทธิ (2551, หน้า 58) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจใน การปฏิบัติงานและการ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเองการที่จะสามารถท าให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้น
นั้นผู้น าจะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรม
ของส่วนรวมในองค์กร 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538, อ้างถึงใน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 2553, หน้า 12 - 13) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง รูปแบบของความเกี่ยวข้องผูกพัน (Involvement) ของสมาชิกในการ
ประชุมหรือเพ่ือตัดสินใจและควบคุมการท างานร่วมกันซึ่งระดับความผูกพันดังกล่าวจะเห็นชัดเจน  
ดังภาพประกอบข้อผูกมัดหรือตกลงร่วมกัน 

            (Commitment) 
 
        ความเกี่ยวข้องผูกพัน 

(Involvement) 
 
  การมีส่วนร่วม 
  (Participation) 
 
 ภาพที ่2.1 รูปแสดงระดับความผูกพัน (เมตต ์เมตต์การุณ์จิต, 2553, หน้า 12 – 13) 
 
 สุมาลี สัจจาวัฒนา (2554, หน้า 49) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมหมายถึง การที่บุคคลในหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนวิเคราะห์
ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลประโยชน์ร่วมประเมินร่วมปรับปรุงพัฒนากิจการ
ต่าง ๆของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 228) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมคือ การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีการเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการด าเนินกิจการ และการตัดสินใจซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อน
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องค์การหรือเครือข่ายเพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิด
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา 
และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์การความรู้สึกเป็นเจ้าของจะ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การและหน่วยงานที่ดีที่สุด 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง
กระบวนการท างานที่บุคคลหรือคณะบุคคล ปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งร่วมกันในองค์การหรือหน่วยงาน     
ให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ         
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
 2.2.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการเพื่อภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีมีนักวิชาการได้
กล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 สมยศ นาวีการ (2548, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมโดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม PM (Participative Management) ว่ามีประโยชน์ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจได้ดีกว่าการมีส่วนร่วม (Participative Management - PM) ช่วยปรับปรุง
คุณภาพการตัดสินใจในองค์การให้ดีขึ้นการแก้ปัญหาด้วยกลุ่มท าให้การวิเคราะห์ปัญหาและการสร้าง
ทางเลือกได้ดีกว่าความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการตัดสินใจมีมากขึ้นความผูกพันของพนักงาน      
ต่อการปฏิบัติต่อการตัดสินใจมีมากกว่า เพราะว่าพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ  
ถ้าหากว่าการมีส่วนร่วมไม่ท าให้การตัดสินใจดีขึ้นแล้วการมีส่วนร่วมคงจะไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน
องค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
 2. ประสิทธิภาพการท าง่ายดีขึ้นการมีส่วนร่วมช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นคือ
ผลติดตามมาจากการปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้นการตัดสินใจที่ดีท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
สูงขึ้นเนื่องจากว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจพวกเขาย่อมมีความ
ผูกพันต่อผลการตัดสินใจที่ถูกต้อง การบรรลุถึงเป้าหมายมากขึ้นความผูกพันน าไปสู่ประสิทธิภาพ  
การท างานที่สูงขึ้น 
 3. ก าลังใจและความพอใจงานที่ท ามากยิ่งขึ้น การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ       
การท างานที่สูงขึ้นเกิดจากการมีส่วนร่วมท าให้ก าลังใจและความพอใจงานที่ท าของพนักงานสูงขึ้น
พนักงานส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการ การมีส่วนร่วม สร้างความพอใจให้กับพวกเขามากสิ่งเหล่านี้   
ท าให้พวกเขาพอใจงานที่ท ามากขึ้น พนักงานมีความพอใจงานที่ท ามากขึ้นเนื่องจากพวกเขา           
มีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนส าคัญขององค์การ 
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 4. การออกจากงานการขาดงานและความเฉื่อยชาน้อยลงการมีส่วนร่วมช่วยลดการเฉื่อยชาการ
ขาดงานและการออกจากงานน้อยลง เนื่องจากพนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับความผูกพันต่องาน 
และความพอใจงานที่ท ามีมากขึ้นพวกเขามีความรู้สึกห่างเหิน คับอกคับใจและความไม่พอใจที่น าไปสู่
ความเฉื่อยชา การออกจากงานและการขาดงานน้อยมากความเฉื่อยงานการออกจากงานและการขาด
งานค่อนข้างมากเป็นอาการโดยทั่วไปของความไม่พอใจของพนักงานอย่างหนึ่งการลดความไม่พอใจ 
ด้วยการใช้การมีส่วนร่วมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 
 5. การติดต่อสื่อสารและการยุติการขัดแย้งดีกว่าองค์การทุกแห่ งมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์การ ถ้าหากว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างถูกต้องการมีส่วนร่วมช่วยให้    
การติดต่อสื่อสารในการยุติการขัดแย้งอย่างเปิดเผยได้ความขัดแย้งถูกยุติภายในกรอบของการมีส่วน
ร่วมผู้บริหารทุกคนต้องเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่คาดหวังไว้ในการใช้การมีส่วน
ร่วมก่อนที่จะรับวิธีการนี้ไว้พวกเขายังต้องประเมินค่าใช้จ่าย และประโยชน์เหล่านี้เป็นระยะ ในขณะที่
พวกเขาก าลังใช้การมีส่วนร่วมอยู่ด้วยการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้เป็นงานที่
ง่ายเลย และจ าเป็นต้องพิจารณาถึงกระบวนการหลายอย่างในกรณีของผู้บริหารและองค์การส่วนใหญ่
แล้วประโยชน์ได้จากการมีส่วนร่วมมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าการมี
ส่วนร่วมเป็นวิธีการที่จ าเป็นต่อผู้บริหารแต่ละคนและองค์การแต่ละแห่งองค์การแต่ละแห่ง  และ
ผู้บริหารแต่ละคนเท่านั้นที่สามารถพิจารณาถึงความมีประโยชน์ของการมีส่วนร่วมภายในสถานการณ์
โดยเฉพาะของพวกเขา 
 สิริลักษณ์ แพรพรม (2550, หน้า 11) ได้สรุปความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ว่าเนื่องจาก
จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานและขวัญก าลังใจสูงขึ้นลดความสูญเสียและการขาดงานน้อยลงและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ได้ดีกับองค์กรและพนักงานทุกประเภท 
 ทิพย์รัตน์ ชมพูแสง (2550, หน้า 48) กล่าวไว้ว่าความส าคัญของการมีส่วนร่วมหมายถึง
ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่งคือผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากร
ทางการศึกษาดังนั้นควรมีความเป็นมืออาชีพจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยยึดถือ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการบูรณาการระหว่างภูมิความรู้ของสถานศึกษาและภูมิความรู้ของชาวบ้าน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่รวมทั้งต้องเข้าใจ  
ในบทบาทและหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี  เพราะจะเป็นแรงผลักดันให้การมีส่วนร่วมจากกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนจึงทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี 
 โกวิทย์ พวงงาม (2538, หน้า 53, อ้างถึงใน ยุธณา แดงนุ้ย, 2551, หน้า 24) ได้ให้ความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้สติปัญญาและความสามารถใน
การตัดสินใจก าหนดชีวิตตนเอง 
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 อวยชัย ชบา (2530, หน้า 116, อ้างถึงใน ยุธณา แดงนุ้ย, 2551, หน้า 24) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ว่า เป็นการสะท้อนถึงเสรีภาพทางการเมืองที่ประชาชนสามารถ
เข้ามาท าการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้สามารถสะท้อนปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นเป็นวิธีการ
ควบคุมการท างานของรัฐให้สนองความต้องการของประชาชนมากขึ้นและก่อให้เกิดการกระจายอ านาจ
ทางการเมืองไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยและยังท าให้ประชาชนรู้จักและ
เข้าใจวิธีการปกครองตนเองอันน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 
    สายหยุด ประกิคะ (2552, หน้า 68) กล่าวไว้ว่าความส าคัญของการมีส่วนร่วมหมายถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในโรงเรียน ทั้งนี้ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลกระทบต่อทุก ๆ 
ฝ่ายซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้ การมี
ส่วนร่วมยังมีความสอดคล้องกับบรรยากาศการบริหารในเชิงประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 จ านงศ ์แก้วเนื้ออ่อน (2552, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมประชาชน
ไว้ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนที่เราเคารพให้
การยอมรับและยกย่องโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุง
ชีวิตของเรา 
 2. การพัฒนาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากเราจ าเป็นต้องให้      
คนหมู่มากเหล่านี้ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 
 3. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และยากจนและในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนที่ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้นจึงจ าเป็น        
ต้องปรับปรุงในการพัฒนาใหม่โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากข้ึน 
 4. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้พบว่ามีโครงการจ านวนไม่น้อยที่ประสบความส าเร็จโดยอาศัย
วิธีการมีส่วนร่วมในรูปแบบการร่วมกลุ่มและการจัดตั้งองค์กรประชาชนในขณะเดียวกันมีตัวอย่าง
โครงการที่ล้มเหลวเป็นจ านวนมากเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่มหรือของกลุ่มอันเป็น
ผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามาร่วมเพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของเขาและ         
ในขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนยิ่งประชาชนเข้ามา         
มีส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
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 7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองก าลังต้องการอะไร และอยากจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าให้
โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาย่อมช่วยให้โครงการต่าง ๆ ตอบสนอง        
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกว่า 
 จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ความส าคัญของ      
การมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ การตัดสินใจ การวางแผน   
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้สามารถสะท้อนปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.2.3 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 
 อรุณ รักธรรม (2536, อ้างถึงใน อุทัย นกเผือก, 2554, หน้า 19) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมประกอบ  
ด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการคือ 
 1. การไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แก่ การยอมรับไว้วางใจ รับผิดชอบยินดีที่จะท าร่วมมือคบหา
สมาคม เปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 2. การสื่อสารและเปลี่ยนให้ข้อมูลทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพ่ือจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงาน และพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพ่ือผลส าเร็จ  
ของงานมิใช่ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก 
 3.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายหลักและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในผลการตัดสินใจนั้น ๆ 
 4. การท างานเป็นทีมโดยรวมเอาบุคคลหลายฝ่ายหลายหน้าที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการร่วมมือ
ร่วมใจทั้งการศึกษาวัตถุประสงค์และเข้าใจปัญหา การแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันขององค์กรการ
ตัดสินใจ และการสื่อสารเพ่ือความมุ่งหมายร่วมกันขององค์การ 
 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, อ้างถึงใน ธวัช เสือทรงศิล, 2556, หน้า 14 
- 15) ได้กล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างพ้ืนฐานจ าแนกเป็น 3 มิต ิได้แก่ 
 1) มีส่วนร่วมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with) หรือ
ลักษณะของการมีส่วนร่วม (Kind of participation) มี 4 ประเภทได้แก่ 
  (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) 
  (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) 
  (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefits) 
  (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) 
 2) ใครเข้ามามีส่วนร่วม (Whose participation are concerned with?) จ าแนกกลุ่ม
บุคคลที่จะเข้าร่วมมาให้ชัดเจน โดยจ าแนกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่ 
  (1) ผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น (local residents or local people) 
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  (2) ผู้น าท้องถิ่น (local leaders) 
  (3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (government personnel) 
  (4) คนต่างชาติ (foreign personnel) 
 3) การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร (How is participation occurring with in the 
project ?) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงบริบทของการมีส่วนร่วมด้วยได้แก่ คุณลักษณะของโครงการ
ที่กระทบต่อการมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการมีส่วนร่วม 
 งานวิจัยที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNRISD) (โอคเลย์
และมาร์สเดน, 1987, อ้างถึงใน ธวัชเสือ ทรงศิล, 2556, หน้า 14) พบว่า การมีส่วนร่วมมองค์ประกอบหลัก 
3 ประการคือ 
 1) การแบ่งสรรอ านาจและการได้รับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก 
 2) การมีความพยายามอย่างจริงจังโดยกลุ่มชนที่จะควบคุมชะตาชีวิตของตนเองและ 
ปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่  
 3) การเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ชั้นล่าง (From below) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 กาญจนา แก้วเทพ (2538, อ้างถึงใน ธวัช เสือทรงศิล, 2556, หน้า 14) ได้วิเคราะห์ลักษณะความ   
สัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาและประชาชนในการท างานร่วมกันตามแนววัฒนธรรมว่าความสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกันของนักพัฒนาและประชาชนต้องมีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีความสัมพันธ์แบบ Partnership 
อันมีองค์ประกอบย่อย 3 ลักษณะคือ 
  1) Interdependence เป็นลักษณะที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกัน
เพราะฉะนั้นถ้าผลงานพัฒนาออกมาไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
  2) Balance เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันเสมอภาคกัน 
  3) Partner เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ ไม่ขัดแย้ง
กันหากแต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  จากความหมายขององค์ประกอบการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา  สรุปได้ว่า
องค์ประกอบการมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บุคคลเข้าร่วม        
ในกิจกรรมหนึ่ง ๆ ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีกิจกรรมมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย   
มีความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและเป็นการเปิดโอกาส       
ให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 2.2.4 ลักษณะของการมีสว่นร่วม 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 อนุภาพ วาทีทอง (2548, หน้า 10) กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร
การที่ผู้บริหารท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การจะเป็นแรงจูงใจให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งมั่นร่วมมือท างานให้ได้ดีเพ่ือตนเองและเพ่ือหน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 นิรุต ดีดพิณ (2549, หน้า 28) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการบุคคลหรือ   
กลุ่มบุคคลได้ปฏิบัติงานร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนและเห็นพ้องต้องกันเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้มีส่วนในการรับรู้และมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน       
การแสดงความคิดเห็นให้เหตุผลอย่างอิสระ เกิดการร่วมมือและมีวิธีการด าเนินงานที่ดีมีการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
 ภิญโญ ยอดกระโทก (2550, หน้า 10) สรุปไว้ว่า ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น
เกิดจากผู้น าแบบประชาธิปไตยที่บริหารงานด้วยโครงสร้างการบริหารงานที่เอ้ือเฟ้ือต่อการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่ว่าจะให้ร่วมในการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอน 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551, หน้า 34) ได้กล่าวถึงลักษณะการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไว้ในเอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
เมืองและชนบทโดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะได้แก่ 
 1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการ
ที่จะด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้ง
ก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวารข้อมูลไปยัง
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจและเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบ
ทางเลือกการตัดสินใจ 
 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจใช้เวทีสาธารณะใน         
การท าความเข้าใจการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการเช่น  การประชุมระดับชุมชน
(Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 
 4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้ที่มีส่วนได้
และส่วยของโครงการการประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วม
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ที่เป็นที่ยอมรับมีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ    
อย่างชัดเจน 
 5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการตัดสินใจ 
 6) การใช้กลไกทางกฎหมายรูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิงการป้องกันและแก้ไขแต่ เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเอง            
อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ         
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการและ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่มองค์การตาม   
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551, หน้า 24) ได้สรุปว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้นพิจารณาได้หลาย
รูปแบบแต่ลักษณะโดยรวมได้แก่มีลักษณะการมีส่วนร่วมการวางแผนการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการ 
จัดองค์การการปฏิบัติหรือการด าเนินงานการบริหารการสื่อสารและการประเมินผลซึ่งอาจจะเป็นการ
มีส่วนร่วมโดยตรงหรือมีส่วนร่วมทางอ้อมทั้งในระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนและมีส่วนร่วม
ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดลักษณะการมีส่วนร่วมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มณฑล จันทร์แจมใส (2551, หน้า 28) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วนร่วม
ของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอดทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผน
โครงการการบริหารจัดการด าเนินงานตามแผนการเสียสละก าลังแรงงานของบุคคลตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์กาลังเงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552, หน้า 18) ได้สรุปไว้ว่าลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถกระท า
ได้หลายระดับแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเจตนารมณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วม
อาจเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มแค่ผิวเผินไม่มีบทบาทจนถึงข้ันร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ และขั้นสูงสุด
เป็นผู้ควบคุม 
 จ านงแก้ว เนื้ออ่อน (2552, หน้า 16) กล่าวว่าสภาพหรือลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาจะเป็นไปในลักษณะเป็นความต้องการของชุมชนชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเพ่ือการตัดสินใจ 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในทางสังคมหรือประโยชน์ส่วนตนร่วมทั้ง   
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
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 จากความหมายของลักษณะของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมือของบุคคลในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลงาน
ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.2.5 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้หลายทรรศนะดังนี้ 
 อุดม เหลืองสด (2545, หน้า 19 - 20) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจหมายถึงการก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญแล้วร่วมตัดสินใจทั้งในช่วงเริ่มต้นช่วงวางแผนและช่วงปฏิบัติตามแผน 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนหมายถึงการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ก าหนด
วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการหมายถึงการท าประโยชน์ให้กับงานทั้งช่วยเหลือ      
ด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์แรงงานหรือโดยการบริหารประสานงานและขอความช่วยเหลือ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลหมายถึง การประเมินว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งการประเมินผลความก้าวหน้าและประเมินผลสรุปรวบยอดโดยสังเกตจาก
ความชอบและความคาดหวังซึ่งมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลได้ 
 5. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์หมายถึงการรับผลประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มทั้งทางบวกและทางลบ 
 อ านาจ บุญทวี (2546, หน้า 22 - 23) สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมได้ 5 ขั้นตอนคือ 
 1. มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 
 2. ร่วมคิดค้นและหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 4. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 5. เร่งควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไปทั้งโดย
เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 จักรินทร์ ชัยยันต์ (2548, หน้า 13 - 14) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ
เช่นแบบกลุ่มงานแบบโครงงาน หรือแบบแมทริกแบบมีการเจรจาต่อรอง แบบประชาธิปไตยหรือแบบ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือถ้าพิจารณาตามประเภทจะประกอบด้วยการมี  
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ส่วนร่วม แบบถูกกระท าการมีส่วนร่วม แบบสะท้อนการถูกกระท าการมีส่วนร่วม แบบกระตือรือร้น
การมีส่วนร่วม แบบสะท้อนความกระตือรือร้น 
 จิณณ วัตรปะโคทัง (2550, หน้า 113) ได้กล่าวถึงรูปแบการมีส่วนร่วมที่มีกระบวนการมีส่วน
ร่วม 5 ประการคือ 
 1. การระดมความคิด (Brainstorming Participation) คือ การคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันในลักษณะของการร่วมคิดที่มาจากทุกฝ่าย 
 2. การร่วมวางแผน (Planning Participation) คือ การน าสิ่งที่ร่วมคิดมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การร่วมกันด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
 3. การร่วมลงมือท า (Taking Action Participation) คือการน าแผนงานที่ได้ไปร่วมกันท า
หรือแบ่งงานกันรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 
 4. การร่วมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) คือการร่วมกันติดตามผลงาน
ที่ท าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 
 5. การรับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits Participation) เป็นการร่วมรับผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการ่วมคิดร่วมท าซึ่งจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีสมานฉันท์
และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
 สิริลักษณ ์แพรพรม (2550, หน้า 15) สรุปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกเช่น ใช้ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์จะมี 4 รูปแบบคือขั้น
ริเริ่มโครงการขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผลถ้าใช้ ขั้นตอนในการด าเนินการเข้าร่วมท างาน
จะมี 4 รูปแบบคือ การเข้าร่วมวางแผนและตัดสินใจการเข้าร่วมด าเนินปฎิบัติการการเข้าร่วมรับ
ผลประโยชน์และการเข้าร่วมวัดและประเมินผลถ้าใช้ลักษณะการเข้าร่วมทางตรงกับทางอ้อมเป็น
เกณฑ์ก าหนดมี 2 รูปแบบคือ การเข้าร่วมทางตรงและการเข้าร่วมทางอ้อมถ้าใช้ลักษณะการมีส่วน
ร่วมเป็นเกณฑ์ก าหนดจะมี 3 แบบคือ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่การมีส่วนร่วมเป็นบางส่วนการมีส่วน
ร่วมแบบชายขอบ 
 ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552, หน้า 20) สรุปไว้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถจ าแนกได้
เป็นการมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะ   
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานและการประเมินผล
ฉะนั้นการบริหารงานในสถานศึกษาที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายประเภทควรน าแนวคิดของรูปแบบการมี   
ส่วนร่วมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 สุภาพ อุตตะวิใจ (2553, หน้า 19) รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นจะเกิดจากผลกระทบของ
บุคคลสังคมชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนปัจจัยพ้ืนฐานและมอบประโยชน์แก่
กันตามที่ต้องการจึงพิจารณาการมีส่วนร่วมใน 2 รูปแบบคือ 
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 1. การมีส่วนร่วมในเชิงกระบวนการโดยจะมีข้ันตอนในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจดังนี้ 
  1.1 การวางแผน (Plan) 
  1.2 การปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตามแผน (Implementation) 
  1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Evaluation) 
  1.4 การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Improvement) 

 2. การมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณหรือระดับของการมีส่วนร่วมโดยจะเริ่มจากน้อยไปหามาก 
      ดังนี้ 

  2.1 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
  2.2 การเป็นที่ปรึกษา 
  2.3 การมีส่วนร่วมครั้งเดียว 
  2.4 การมีส่วนร่วมบางโอกาส 
  2.5 การเป็นผู้ร่วมงาน 
  2.6 การเป็นผู้น า 
  ซึ่งในสภาพความเป็นจริงทั้ง 2 รูปแบบอาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหรือต่อเนื่องกันก็ได้
 ราตรี พูลพัฒน์ (2553, หน้า 19 - 20) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญว่ามี 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมแบบกลุ่มงานกลุ่มงานประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลอ่ืนในองค์การที่กลุ่มเกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้งบุคคลเหล่านี้ท างานร่วมกันและประสานงานกัน     
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยท าเป็นแบบประชาธิปไตย 
 2. การมีส่วนร่วมแบบโครงการ หรือ แมทริก (Matrixor Project Management) การมี
ส่วนร่วมแบบนี้เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างขององค์การโดยส่วนร่วมใหม่ผู้อ านวยการโครงการ      
ถูกแต่งตั้งเพ่ือประสานงานกับพนักงานจากแผนกตามที่ต่าง ๆของบริษัทเพ่ือท างานร่วมกันเผชิญกับ
โครงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าการบริหารสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การบริหารแบบ         
มีส่วนร่วมมากข้ึน 
 3. การมีส่วนร่วมแบบมีการเจรจาต่อรอง (Collective Bargaining) การร่วมเจรจาต่อรอง
เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งที่ผู้บริหารบางคนมักจะไม่ยอมรับการที่พนักงานเลือก
สหภาพแรงงานให้เป็นตัวแทนของพวกเขาในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายบริหารแสดงว่าพวกเขาก าลัง    
มีส่วนร่วมอาจจะเป็นค่าจ้างชั่วโมงการท างานการร่วมเจรจาต่อรองเป็นตัวแทนของความต้องการ
เพ่ือให้มีข้อมูลบางอย่างในการตัดสินใจแทนที่จะให้นายจ้างก าหนดค่าจ้างและชั่วโมงการท างาน     
แต่เพียงฝ่ายเดียว 
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 4. การมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) องค์การ 
ที่มีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตย การให้ความส าคัญของพนักงานในการตัดสินใจมากกว่าหรืออย่าง
น้อยที่สุดเท่ากับความต้องการของเจ้าของกรรมการบริหารแทนที่จะถูกแต่งตั้งโดยเจ้าของคนงาน
อาจจะเลือกสมาชิกเป็นกรรมการของบริษัทก็ได้ คณะกรรมการวางแผนและนโยบายอาจจะประกอบ
ขึ้นด้วยคนงานที่แต่งตั้ง โดยฝ่ายบริหารหรือถูกเลือกโดยคนงานอ่ืน ๆ พนักงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อย่างมากโดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยในการบริหารของบริษัท 
 จากความหมายของรูปแบบการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา  สรุปได้ว่า รูปแบบ       
การมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับรู้ถึงปัญหาและหาวิธีการหรือแนวทางแก้ไขโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานการวางแผนการด าเนินการการได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมใน     
การประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
 2.2.6 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 วัฒนา สมจิตร (2548, หน้า18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1. ช่วยสร้างความสามัคคีและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 
 2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์การทั้งหมด 
 3. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการท างานการย้ายงาน
และการหยุดงาน 
 4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 
 5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานและท าให้สุขภาพจิตในองค์การดีขึ้น 
 นิรุต ดีดพิณ (2549, หน้า 31) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดังที่
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
หลาย ๆ ด้านสังเกตได้จากการก าหนดการมีส่วนร่วมที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ที่ระบุไว้ 
 ทองใบ สุดชารี (2543, อ้างถึงใน เมฆ มีศิริ, 2551, หน้า 30) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และการประยุกต์การจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดของการจัดการในสถานการณ์แบบนวสมัยหากน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมย่อมท าให้เกิด
ประโยชน์ได้หลายประการ ดังนี้ 
 1.เป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาบุคลากรทั้งนี้ เพราะว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมใน       
การตัดสินใจจะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานและน าปสู่การปรับปรุงทักษะใน
การท างานนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในภาระหน้าที่เฉพาะคน 
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 2. ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจที่ดีกล่าวคือการปฎิบัติภารกิจที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ
และยากที่จะได้ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจได้มากเท่าไรยิ่งจะเป็นประโยชน์และท าให้       
การตัดสินใจมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 3. เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจูงใจและการสร้างความผูกพันในการตัดสินใจกล่าวคือ   
การตัดสินใจใด ๆในองค์กรถ้าหากบุคลากรได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกจะเป็นการจูงใจให้พวกเขาผูกติด
และมีความผูกพันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมเจต วิลัยสูงเนิน (2551, หน้า 10) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาในท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพ่ึงตนเองได้มีความรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นเจ้าของผลงาน 
 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544, อ้างถึงใน เมฆ มีศิริ, 2551, หน้า 31) กล่าวถึงประโยชน์ส าคัญของ
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมหลายประการดังนี้ 
 1. เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อมูลและความรู้ในสิ่ง
ที่ผู้น าไม่ม ี
 2. เกิดความมุ่งมั่นที่จะได้รับความร่วมมือในการค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้น ๆ 
 3. เปิดโอกาสให้มีอิทธิพลในการเข้าร่วมตัดสินใจซึ่งเป็นพันธกรณีเพ่ิมที่ต้องกระท าและยอมรับ
ร่วมกันท าให้มีบุคคลหลายฝ่ายเข้าร่วมตัดสินใจก่อให้เกิดพันธกรณีเพ่ิมขึ้น 
 4. สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
 ธนกร อับดุลลาห์ (2552, หน้า 36) ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนครูผู้ปกครองผู้บริหารชุมชนองค์กรได้ทราบถึงความต้องการของแต่ละส่วนท าให้มีการ
แบ่งเบาภาระงานสร้างความสามัคคีลดความขัดแย้งประหยัดทรัพยากรเกิดความไว้วางใจท าให้เกิด
การพัฒนาไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายของประโยชน์ของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า ประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมหมายถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ
ด้านเช่น ช่วยสร้างความสามัคคีช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์การทั้งหมดท าให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรบุคลากรทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์กันมีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตใน         
การบริหารจัดการศึกษาจ าเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งใน       
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การปรับปรุงและเสริมสร้างการปฏิบัติงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพซึ่งสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนเป็นอย่างดี
ดังนั้นประชาชนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาเพราะการศึกษาที่ดีจะต้องจัดให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นวิธี      
การหนึ่งที่จะทราบถึงความต้องการของท้องถิ่นซึ่งนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
(Participation) ไว้หลายประการดังนี้ 
 ยุพาพร รูปงาม (2545, หน้า 7 - 8) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) การ
เกลี้ยกล่อมหมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท าซึ่ง         
การเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้เกิดผลดีผู้     
เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะในเรื่องความ
ต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับขั้นความต้องการ (hierarchy of needs) 
คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับจากน้อยไปมากมีทั้งหมด 5 ระดับดังนี ้
 1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ (survival need) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหารยาเครื่องน่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษา
โรค และความต้องการทางเพศ 

 1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกขโมยทรัพย์สินหรือ
ความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

 1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรักความต้องการ  
ที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self - esteemneeds) ได้แก่ความภาคภูมิใจ
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนความต้องการต้านนี้เป็น     
ความต้องการระดับสูงที่เกึ่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความเความสามารถและความส าคัญของ
บุคคล 
 1.5 ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self – actualization needs) เป็นความต้องการใน
ระบบสูงสุดที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนา
ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
 ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม (2550, หน้า 13) แบ่งทฤษฎีการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1.ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี้เน้นการเป็นตัวแทนของผู้น าและถือ
ว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอนผู้น าเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้เป็นหลักประกันกับ
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การบริหารงานที่ดีอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้นเช่น การเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งโดยคะแนนลับและการประชุม
ปรึกษาหารือประจ าปีจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมตามนัยของทฤษฎีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามี
ส่วนในการตัดสินใจขององค์การอย่างแท้จริง ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจได้แก่บรรดา
ผู้น าต่าง ๆที่เสนอตัวเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งส่วนผู้ตามนั้นเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น 
 2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ตามแนวความคิด
ของทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมไม่เฉพาะวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่เข้าไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอน
ผู้น าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบายยิ่งกว่านั้นทฤษฎีนี้
ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้ค าปรึกษาและพัฒนาการกระท าทางการเมืองและการกระท าทาง
สังคมให้เด็กมีความรับผิดชอบนั้นคือ การไม่ยอมให้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของผู้ตาม 
 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, อ้างถึงใน ดาวเรือง อ่ึงน่วม, 2553, หน้า12) นักวิชาการ
ที่ได้ศึกษาวิจัยตลอดจนท าโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสนอแนวคิดของการมีส่วนร่วม
โดยแยกออกเป็น 3 มิติคือ 
  มิติที ่1 มีส่วนร่วมในเรื่องอะไร (What Participation Are We Cocemed With) หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเภทของการมีส่วนร่วม (Kind of Participation) โดยแยกได้เป็น 4 ด้านคือ 
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกที่จะต้องกระท าคือการก าหนดความต้องการ
และการจัดล าดับความส าคัญต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการ
ตัดสินใจในช่วงการด าเนินการตามแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้  2.การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานถัดจากขั้นตอนที่ 1 
เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนขององค์ประกอบของการด าเนินงานนั้น
จะได้มาจากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าได้โดยวิธีใด 3.การมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้นนอกจากผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแล้ว จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์ของโครงการนี้
จะต้องมีผลประโยชน์ที่เป็นไปในทางบวกรวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นไปในทางลบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วยและ 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ในส่วนของการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญที่ควรสังเกตคือ ความเห็น (View) ความคาดหวัง (Expectation) 
  มิติที่ 2 ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม (Whose Participationare We Concerned With)
โคเฮนและ อัฟฮอฟได้แยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ1.ผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่น (Local Residentsor Local 
People) 2.ผู้น าท้องถิ่น (Local Leader) 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government Personal) และ 4.คน
ต่างชาติ (Foreign Personal) 
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  ในมิติที่ 2 นี้โคเฮนและอัฟฮอฟได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ควรพิจารณาก็คือ  
เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ การแบ่งกลุ่มในสังคม ระยะเวลาที่อยู่ใน
สังคมสถานภาพของการถือครองที่ดินสถานภาพของการได้รับการจ้างงานและระยะทางของที่พักที่ตั้ง
โครงการความร่วมมือด้วย 
  มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร (How is participation occurring with 
in the project ?) โดยแยกเป็น 4 ประเด็นคือ 
  1. พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ 1) แรงที่กระท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจาก
เบื้องบนหรือเบื้องล่าง 2) แรงที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากจากท่ีใด 
  2. รูปแบบการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ 1) รูปแบบขององค์การ 2) การมีส่วนร่วม
โดยตรงหรือทางอ้อม 
  3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ 1) ระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม        
2) ช่วงเวลาของกิจกรรม 
  4. ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ 1) การให้อ านาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
2) ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 นอกจากการมีส่วนร่วมทั้ง 3 มิติดังกล่าวนี้โคเฮน และอัฟฮอฟยังได้กล่าวถึงบริบท (Context) 
ของการมีส่วนร่วมว่าคงไม่สามารถวัดการมีส่วนร่วมได้โดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็นจริงในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ห้อมล้อมการมีส่วนร่วมนั้นโดยโคเฮนและอัฟฮอฟได้กล่าวถึงบริบทนี้และแยกออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ ่ๆ คือ 
 1.คุณลักษณะของโครงการที่กระทบต่อการมีส่วนร่วม (Effectsof Project Characteristics 
on Participation) ได้แก่ 
  1.1 ผลกระทบของสิ่งน าเข้าสู่โครงการ (Entry Effects) ได้แก่ 
   1.1.1 ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการเช่น โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อนมากจะเป็นข้อจ ากัดในการเข้ามามีส่วนร่วมของบางคน 
   1.1.2 ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการเช่น โครงการเงินกู้ที่ให้โอกาสเฉพาะผู้มีที่ดิน
มาค้ าประกันการกู้เงิน 
  1.2 ผลกระทบจากประโยชน์ของโครงการ (Benefit Effects) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่
สามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ที่มีตัวตนให้สัมผัสได้ (Tangibility) 
   1.2.1 ความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ที่จะได้รับ (Probability) เช่น โครงการที่แนะน า
ให้ปลูกพืชชนิดใหม่แต่มีความเสี่ยงสูง (ผลประโยชน์สูง) ย่อมจะประเมินได้ยากกว่าโครงการที่แนะน า
ให้ปลูกพืชที่มีความเสี่ยงต่ า (ผลประโยชน์ไม่สูงมากนัก) 
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   1.2.2 ผลประโยชน์ที่ได้รับทันที (Immediacy) เช่น โครงการอาหารที่ใช้วิธีการแจก
อาหารเพิ่มข้ึนย่อมจะประเมินได้ง่ายกว่าการแนะน าพืชชนิดใหม่ที่ให้คุณค่าทางอาหารมากกว่า (แต่ใน
ประมาณเท่าเดิม) 
   1.2.3 การกระจายผลประโยชน์ (Distribution) เช่น การให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ซึ่ง
ประชาชนสามารถใช้บริหารได้ง่ายย่อมประเมินได้ง่ายกว่าการให้บริการที่เป็นสากลแต่ยากที่จะเข้าใช้
บริการได ้
  1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (Design Effects) ได้แก่ 
   1.3.1 การเชื่อมโยงโครงการ (Programmer Linkages) เช่น โครงการพัฒนาชนบท
แบบเบ็ดเสร็จซึ่งมีหลายโครงการผสมผสานกันย่อมประเมินได้ยากกว่า  โครงการที่มีกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์เดียว 
   1.3.2 ความยืดหยุ่นของโครงการ (Programmer Flexibility) เช่น โครงการก่อสร้างถนน
จากฟาร์มไปสู่ตลาดที่ได้มีการเตรียมวางแผนไว้อย่างละเอียดและค่อนข้างแน่นอนตายตัวย่อมประเมิน
ได้ง่ายกว่าโครงการที่ยืดหยุ่นและต้องค านึงถึงความต้องการของท้องถิ่นได้แก่  ความต้องการเกี่ยวกับ
ประเภทของถนน สถานที่ที่จะก่อสร้างรวมถึงวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในโครงการ
อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีความยืดหยุ่นมากก็ย่อมแสดงถึงการมีส่วนร่วมมากด้วยเช่นกัน 
   1.3.3 ความยึดหยุ่นในการเข้าถึงได้ง่ายในแง่ของบริหาร (Administrative Accessibility) 
ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุงการศึกษาของท้องถิ่นซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวมผีู้รับผิดชอบ
ในการตัดสินใจหลายฝ่ายทั้งจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น การประเมินในเรื่องนี้ย่อมยากกว่าโครงการ
ที่มีฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงน้อยกว่า หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าปริมาณการมีส่วนร่วมจะมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการบริหารโครงการ 
   1.3.4 ความครอบคลุมในแง่บริหาร (Administrative Coverage) ตัวอย่างเช่น กรณีที่มี
คณะท างาน (Staff) ไม่เพียงพอท าให้การบริการและการติดต่อกับผู้เข้ามามีส่วนร่วมท าได้อย่างจ ากัด
หรือมีการติดต่ออย่างผิวเผินการด าเนินงานเช่นนี้ย่อมเป็นข้อขัดขวางต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 2. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (Talk Environment) ได้แก่ 
  2.1 ปัจจัยด้านกายภาพและชีวภาพ (Physicaland Biological Factors) 
  2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
  2.3 ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factors) 
  2.4 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) 
  2.5 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) 
  2.6 ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา (Historical Factors) 
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  จากกรอบในการพิจารณาการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟทั้ง 3 มิติโดยสรุป คือ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้นท าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ท า และท าอย่างไรนอกจากนี้ยังพิจารณาบริบทที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยคือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมนั่นเองเพ่ือช่วยให้เข้าใจ
ระดับข้ันของการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น จึงขอน าเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมในรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2    รูปแสดงการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเอนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980,       
                อ้างถึงใน ดาวเรือง อ่ึงน่วม, 2553, หน้า 16) 
 อ านาจ อนันตชัย (2529, หน้า 126-130, อ้างถึงใน สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์, 2554, หน้า 14-15) 
ได้กล่าวถึงทฤษฎีของการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) การเกลี้ยกล่อมหมายถึง การใช้ค าพูด
หรือการเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท าซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาการขัดแย้งในการปฏิบัติงานในชุมชนโดยจะต้องอาศัยพฤติกรรมสัญชาติญาณการศึกษาอบรม

  

  

 

                                    

 

                                                                    

  

 

                        ------------    หมายถึง การส่งผลโดยตรง 

                     หมายถึง การส่งผลย้อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 (2) 

ร่วมด าเนินการ 

 (3) 

ร่วมรับผลประโยชน์ 

(1) 
ร่วมตัดสินใจ 

 

(4) 
ร่วมประเมินผล 
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และความสัมพันธ์ของตนในชุมชนด้วยโดยผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องค านึงถึงความต้องการของตนในแง่ของ
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานและความต้องการที่จ าเป็นเพื่อให้การพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (Nation Morale) ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาคือ การที่ประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในชุมชน
ต้องมีขวัญก าลังใจที่ดีด้วยเช่น การเห็นแก่ส่วนรวมไม่เอารัดเอาเปรียบคอยส ารวจการปฏิบัติให้เป็น
แนวทางในการแก้ไขและเป็นแนวทางในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้แก่    
การพ่ึงตนเองความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ การประหยัด การมีระเบียบวินัยและการเคารพ
กฎหมายซึ่งค านิยามดังกล่าวจัดได้ว่า เป็นการระดมการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการพัฒนาชนบทร่วมกันอันน าไปสู่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

 3. ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
ในทฤษฎีนี้เห็นว่าการให้คนพอใจในเกียรติภูมิการจงรักภักดีผูกพันกับคนในท้องถิ่นจะส่งผลดีให้คนใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มรู้จักการร่วมมือเสียสละก าลังทรัพย์ก่อให้เกิดพลังรวมในรูปต่าง ๆ เช่น กลุ่มไทย
อาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) กลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) 

 4. ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) ผู้น าชุมชนจัดได้ว่าเป็นผู้รู้จักให้ความสะดวกเป็นผู้ให้
การสนับสนุน เป็นผู้ร่วมช่วยเหลือท าให้คนในชุมชนรู้สึกคล้อยตามในการเข้าร่วมกิจกรรมภาวะผู้น า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการรวมกลุ่มคนจูงใจคนไปยังเป้าหมายหรือจุดประสงค์ประการใดประการหนึ่ง
ลักษณะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นเรียกว่าผู้น าพลวัตรที่มีลักษณะประชาธิปไตย 
(Democratic) ที่มีลักษณะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ง่ายมีความรับผิดชอบรู้จักประนีประนอม
มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดปรึกษาในการแก้ไขปัญหาท างานติดตาม
ผลงานก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายผลการใช้ทฤษฎีการสร้างผู้น าจะ
ส่งผลให้มีการร่วมมือปฏิบัติอย่างมีขวัญก าลังใจงานมีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วม
รับผิดชอบตลอดเวลา 

 5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบการบริหาร (Administrative Systemand Method) เป็นการ
ใช้วิธีการหลายระบบบริหารในสังคมการกระจายอ านาจบริหารไปทุกระดับเพ่ือช่วยให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้าใจและสามารถร่วมกันบริหารชุมชนด้วยตนเองระบบบริหารจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชนบททั้งสิ้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมการกระจายระบบบริหารจัดเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล
ที่จะท าให้ประชาชนจัดการกันเองส่งเสริมการท างานเป็นการมีมนุษยสัมพันธ์พัฒนา ผู้ท างานลด
อุปสรรคในความเข้าใจของงานลดการสูญเสียวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen และ Uphoff, 1977, pp. 30 – 5) ประกอบด้วย 1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 



48 

 

 1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 Roger และ Shoemarker (อ้างถึงใน ธานี คลังช านาญ , 2548, หน้า 18) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี ้
  1. การมีส่วนร่วมในอ านาจอย่างกว้างขวาง 
  2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษากับพวกที่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการที่เก่ียวกับการตัดสินใจดังกล่าวมีความส าคัญกับตัวแปรดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 
  2. การชักจูงและการประเมินผลการเปลี่ยนปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  3. การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธอันมีผลมาจากการประเมิน 
  4. การสื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
  5. การกระท าตามการตัดสินใจ 
   นวลจันทร์ พรรณพิจิตร (2549, หน้า 33) การตัดสินใจหมายถึง กระบวนเลือกทางที่มีอยู่การเลือก
ระหว่างทางเลือกการเลือกทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายกระบวนการตรรกวิทยาคัดเลือกทางใดทางหนึ่ง
การตกลงใจที่ผู้บริหารว่าจะท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ 

 วีรูม และ เยทตัน (Vroom and Yetton, 1973, อ้างถึงใน ภูดิศ พันแสน, 2550, หน้า10) 
ได้สร้างทฤษฎีที่เรียกว่า “Normative Theory of Leadership” ซึ่งได้อธิบายถึงรูปแบบของความ
ร่วมมือในการตัดสินใจระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเน้นว่าไม่มีรูปแบบใดที่ดีที่สุดมีเพียง
รูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันเช่น ผู้น าอาจจะต้องใช้รูปแบบการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
ในขณะหนึ่งและเวลาต่อมาก็อาจจะต้องใช้รูปแบบการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งได้เช่นกัน ทั้งนี้ผู้น าจะต้อง
มีวิจารณญาณว่าจะใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบใดต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งและมีความยืดหยุ่นต่อการ
น ารูปแบบนั้น ๆ ไปใช้แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินให้เกิดขึ้นโดยตัวผู้บริหารเมื่อต้องการประสานสิ่งต่าง  
ๆตลอดจนการควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามหน้าที่และเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้
ผู้บริหารจะเป็นผู้ผลักดันผลส าเร็จให้แก่องค์การ โดยผ่านพนักงานรวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของ
องค์การซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง  ๆ
ภายในองค์การนอกจากนี้ในกระบวนการตัดสินใจมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการเลือก
ทางเลือกหนึ่งท่ามกลางทางเลือกมากมายที่ปรากฏอยู่  ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจะประกอบไปด้วย      
3 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 บุคคลจะต้องมีความรู้อยู่พอสมควรต่อทางเลือกเหล่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ก าลังพิจารณาเพ่ือท าการตัดสินใจอยู่ 
 ขั้นตอนที่ 2 บุคคลผู้เข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องให้ค านิยามของทางเลือกแต่ละทางซึ่งค านิยาม 
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ดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เป็นไปได้มากท่ีสุด ตลอดจนมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
 ขั้นตอนที ่3 บุคคลจะต้องเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกแล้วท าการตัดสินใจ 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p.327, อ้างถึงใน ภูดิศ พันแสน, 2550, หน้า
11) ได้อธิบายผลจากการวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจในการ
บริหารงานต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 1. การให้โอกาสมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในด้านขวัญและ
ก าลังใจของครู 
 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับความพึงพอใจของครู 
 3. ผู้บริหารที่ให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเป็นที่รักใคร่ของครูทั่วไป 
 4. ครูไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้าร่วมในการตัดสินใจทุกครั้ง 
 5. ผลของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 6. บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารในการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
ของปัญหา 
 7. องค์ประกอบภายในและภายนอกองค์การมีผลกระทบต่อระดับของการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของคร ู
 8. ผู ้บริหารที ่หย่อนประสิทธิภาพมักจะขาดการยอมรับจากผู ้ใต้บ ังคับบัญชาและมี      
การตัดสินใจที่ขาดคุณภาพ 
 พิศาล ศกุนะสิงห์ (2552, หน้า 36) ได้วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาเป็น   
4 ขั้นดังนี ้
 1. การพิจารณาถึงตัวปัญหา (Identification of Problem) 
 2. การพิจารณาค้นหาทางเลือก (Searchof Alternatives) 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
 4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219–222, อ้างถึงใน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต 
2553, หน้า 25-29) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน
คือ ริเริ่มตัดสินใจด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการสามารถแบ่งการตัดสินใจออกเป็น 3 ชนิด
 1. การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (Initial Decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนใน
ท้องถิ่นและวิธีการเข้าไปมีส่วนรวมในโครงการที่ส าคัญขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจในระยะนี้
สามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์      
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เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน     
การจัดสรรบุคลากรตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา 
 2. การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่นอาจไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามาความส าเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้น
ได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนิน
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
 3. การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกี่ยวข้องในองค์กร
เมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่นมีการรวบรวมขององค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการกรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย
การประชุมเพ่ือจัดท านโยบายการคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร 
 ธวัช เสือทรงศิล (2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง มีโอกาส 
ที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชนกับชีวิตของตนอันถือว่าหากมนุษย์มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจร่วมกันแล้วผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับ
ปัญหาเกิดความรักความหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและต้องดูแลรักษาขั้นตอนนี้ดูจะเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญท่ีสุด 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า        
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหมายถึง การมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนด้านการจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดนโยบาย รวมทั้งการพิจารณาสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
  สมเกียรติ จองจิตรมั่น (2550, หน้า 10) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง
การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมชัก
น าสนับสนุนกระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทในการริเริ่มคิดสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและร่วมก าหนด
แนวทางการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติรวมทั้งหนุนช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนมี
อ านาจในการตัดสินใจที่จะด าเนินกิจกรรมของตนเองภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน  
การจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตสังคมอันจะน าไปสู่     
การพ่ึงพาตนเองในท้ายที่สุด 
 ยุธณา แดงนุ้ย (2551, หน้า 14) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ/ด าเนินการหมายถึง การที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมตัดสินใจ
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ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ร่วมไปศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองและกลุ่มตลอดจนการ
เสียสละเวลาแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
   ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง (2551, หน้า 6) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
/ ปฏิบัติการหมายถึง การมีส่วนร่วมในการพบประสังสรรค์ทางสังคมซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
   จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 27) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การควร
ประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 

  1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกในองค์การย่อมมีความผูกพันกับองค์การ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแม้เพียง
ได้รับฟังความคิดเห็นก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว 

  2) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมายเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก
และความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์การท าให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกันการมีส่วน
ร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจการยอมรับการ
สนับสนุนและผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

  3) การมีส่วนร่วมให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบการที่บุคคลได้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
   ปรีชา ธารมัติ (2551, หน้า 9) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหมายถึง การมี
ส่วนร่วมถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลแต่โดยทั่วไปแล้ว
หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมศึกษาร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมในการวางแผน
พัฒนาชุมชน และร่วมด าเนินการให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และชุมชนซึ่งจะท าให้เกิดความ
รักความผูกพันความรู้สึกในความเป็นเจ้าของชุมชน และจะน าไปสู่ซึ่งการปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป                 
    โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219-222 , อ้างถึงใน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
,2553, หน้า 25-29) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหมายถึง การสนับสนุนด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ การบริหารงานการท ากิจกรรมและประสานความช่วยเหลือประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบได้แก่แรงงานเงินวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้เป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่
ส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นน ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการการส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี   
การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วมสิ่งส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมนี้คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจการได้รับ
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ค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับการสนับสนุนเรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน
และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and  
Co-ordination) คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีม
ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการเป็นสมาชิกอาสาซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการมี
การฝึกอบรมให้รู้ เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้
นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง
อีกด้วย อีกท้ังยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่น
ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา 
 3. การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจากน าโครงการ    
เข้ามาและผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
   วิลัยวรรณ เอ่ียมสะอาด (2554, หน้า 10) กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/
ปฏิบัติการหมายถึง การที่บุคคลหรือหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือร่วมด าเนินงานและพัฒนาให้
เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ธวัช เสือทรงศิล (2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมด าเนินการ (Implementation) หมายถึง
การที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมบริหารการใช้ทรัพยากรหรือช่วยสนับสนุนทรัพยากร
เช่นออกเงินวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งการร่วมลงแรงในกิจกรรมพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายหรือ
แผนงานโครงการกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า     
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พร้อมทั้งประสานความ
ช่วยเหลือโดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นเพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หน้า 142-149) แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมมวีัตถุประสงค ์ 
หลัก เพ่ือให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ฝ่ายดังนี้ 
   1. การเป็นตัวแทน (Representation) การเลือกตัวแทนที่ดีจะท าให้เกิดการประสาน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยต้องค านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนในด้านต่าง  ๆ เช่นทักษะและ
ความสามารถที่เกื้อหนุนกันความสอดคล้องทางค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรความรับผิดชอบความ
มั่นคงทางการเงินเป็นต้นอีกทั้งต้องมีความน่าเชื่อถือจากทุกฝ่ายด้วย 
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   2. ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Onward - doing) ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งบอกถึงความ
เข้มแข็งของการมีส่วนร่วม 
 ยุธณา แดงนุ้ย (2551, หน้า 14) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์หมายถึงการที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในแผนงานด้านต่าง ๆ จากแผนพัฒนา 
 ทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หน้า 11) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หมายถึงคณะกรรมการ
ชุมชนและสถานศึกษาได้รับประโยชน์จาการมีส่วนร่วมได้รับค าชมเชยยกย่องให้เกียรติการยอมรับ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาและมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   ปิยนุช สมสมัย (2553, หน้า 19 ) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบ  
ด้วยผลประโยชน์ด้านวัสดุด้านสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, อ้างถึงใน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต,2553,
หน้า 25 - 29) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวัตถุด้านสังคมหรือประโยชน์ส่วนบุคคล
แบ่งได้ 3 ชนิดคือ 
 1. ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
เช่น เป็นการเพ่ิมการบริโภครายได้และทรัพย์สินแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวได้  
ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 
 2. ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ
ได้แก่บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภคการเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ    
การผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจนจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณการแบ่งผลประโยชน์และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
 3. ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือ
ในโครงการผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี 3 ชนิดคือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอ านาจทาง
การเมืองและความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผลการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่
จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วยเพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกันจะเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วมหากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับ
ความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 
   เฟรดเดอร์ริก ดับบิว เทเลอร์ (Tayior, 1903, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ, 2555, หน้า 14) กล่าว
ว่าปัญหาคนท างานไม่เต็มศักยภาพนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจเสีย
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ใหม่โดยวางแผนแบ่งงานแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเขาเชื่อว่าเงินเป็นปัจจัยจูงใจที่ส าคัญคนงานที่ท างานเกิน
มาตรฐานที่ก าหนดจะได้ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างปกติตามจ านวนผลงานที่ท าได้เพ่ิมขึ้น  
ซึ่งหลักการนี้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้กันมากแต่มีข้อวิจารณ์กันว่าการให้ความส าคัญกับสิ่งจูงใจที่เป็นตัว
เงินเป็นการตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าทางด้านสังคมไม่ค านึงถึงความเครียดอันเกิดจาก
ความต้องการด้านสังคมไม่ได้รับการตอบสนอง นอกจากนั้นการแบ่งงานกันท าไม่ได้หมายความว่าจะ
ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ได้ท าให้คนงานมีขวัญก าลังใจดีไม่ได้ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพเสมอไป
แต่อาจท าให้งานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจเบื่องานคุณภาพการท างาน
ต่ าขาดงานและลาออกจากงานในบาง 
 ธวัช เสือทรงศิล (2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefit) หมายถึงผลการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการนั้นเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้ปกครองย่อมต้องได้รับประโยชน์ด้วยทั้งในแง่
วัตถุและจิตใจโดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้
ว่าการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทาง     
ด้านวัตถุร่วมกับสถานศึกษาและทางด้านสังคมมีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์ความสามัคคี       
เพ่ือลดความขัดแย้งภายในหมู่คณะโดยทุกคนได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันและยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
 1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ภูดิศ พันแสน (2550, หน้า 16) ได้ให้ความหมายการประเมินผลหมายถึง การตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานที่ได้มาเพ่ือจะได้ทราบว่าแผนที่วางไว้และน ามาปฏิบัตินั้นได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่มีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาอะไรบ้างเพ่ือจะได้น าข้อมูลย้อนกลับน าไป
ปรับแผนและหาทางแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 99 - 106) ได้ให้ความหมายของการวัดการประเมินผล
และการเทียบโอนประสบการณ์ ดังนี้การวัดเป็นกระบวนการที่ก าหนดจ านวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของ
หรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่วัดนั้นเช่น 
การวัดความสามารถสมองด้านต่าง ๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพเช่นน้ าหนักขนาดของวัตถุผลที่ได้
จากการวัดเป็นจ านวนตัวเลข จุดมุ่งหมายของการวัดนั้นเป็นการตรวจสอบการสอนของครูอาจารย์
และการเรียนของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognittive domain) ด้าน
ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) ด้านเจตคติ (Affective domain) การประเมินผลเป็นการพิจารณา
ตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพคุณค่าความจริงและการกระท า 
 ทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หน้า 11) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลหมายถึง คณะกรรมการร่วม
ในการก ากับ ติดตาม แก้ไข รับทราบให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ยุธณา แดงนุ้ย (2551, หน้า 14) ร่วมติดตามประเมินผลหมายถงึการที่ประชาชนเข้าร่วมประชมุ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนพัฒนาการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าของแผนพัฒนา 
   สายหยุด ประกิคะ (2552, หน้า 43) สรุปได้ว่าการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียนเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นกระบวนการที่จะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอน  นั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ควรมีการปรับปรุงเรื่องใด การวัดเป็นกระบวนการการก าหนดจ านวนตัว
เลขที่ได้จากการวัดส่วนการประเมินเป็นการพิจารณาตัดสินหรือสรุปคุณลักษณะของผล  การวัดตาม
ที่ตั้งเกณฑ์ไว้สถานศึกษาสามรถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนโดยการน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผล
การเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนมีแนวทางการปฏิบัติคือ การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครู
ด าเนินการวัดผลประเมินโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนสถานประกอบการและอ่ืน ๆ พัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, อ้างถึงใน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, 2553,
หน้า 25 - 29)  ให้ความหมายการมีส่วนร่วมในการประเมินผลหมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานรวมทั้งค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพ่ือหาทางแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพไปได้ใน
การวางรูปแบบใหม่สามารถประเมินได้ 2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนรวมทางอ้อม
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่
ประเมินผลด้านงบประมาณความพึงพอใจของบุคคลว่ามีผลเห็นด้วยหรือไม่ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง
มีส่วนร่วมโดยวิธีใดมีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและ
ท าอย่างไรความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ธวัช เสือทรงศิล (2556, หน้า 8) การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้รับการแต่งตั้งและเข้าร่วมรับรู้ขั้นตอนวิธีการที่ใช้ใน     
การนิเทศติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด โดยร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลที่ได้รับจาก  
การท างานเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา 
 จากความหมายของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลหมายถึง  การมีส่วนร่วมก ากับติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน         
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ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือหาทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
  

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.3.1 ความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 19 - 20) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกันกับสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนดดังนั้น
ความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาชุมชนสังคมและ
ประเทศดังนี ้
 ผู้แทนผู้ปกครองเป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพการศึกษาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นร่วมมือ
กับครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ผู้แทนครูเป็นผู้ที่มีความช านาญในสายวิชาชีพครูมีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูล     
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนรู้สภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือรวมทั้ง
การรายงานผลการจัดการศึกษา 
 ผู้แทนองค์กรชุมชนเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง  
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาท้ังด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ 
 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุม
ทั้งเขตพ้ืนที่บริหารของสถานศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาเป็นผู้สะท้อนภาพของความรักความศรัทธาความภูมิใจ   
ต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษามาและช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้
ประสบความส าเร็จในการศึกษาเช่นกัน 
 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่เป็นผู้น าเสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ    
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม   
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 ผู้แทนคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง  ๆที่จะช่วย
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการเป็นบุคคลส าคัญที่สะท้อนภาพของ
การบริหารจัดการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการท างานทบทวนรายงานการประชุม
สะท้อนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่จัดเตรียมการประชุม
บันทึกการประชุมรายงานผลการประชุมสนับสนุนด้านอุปกรณ์ห้องประชุมรวมทั้งพิจารณาน ามติ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาจึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายและเข้าใจการศึกษามีความ
มุ่งมั่นมีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ชุมชนและประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งและประเทศชาติก้าวหน้า 
 2.3.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (มาตรา 38
วรรคสองและวรรคสาม) ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการ
สรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 จึงก าหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
น้อยสถานศึกษาละ 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คนประกอบด้วย 
 1. ผู้แทนผู้ปกครองได้แก่ ผู้แทนบิดามารดาหรือบิดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชของนักเรียนและให้หมายความรวมถึง
บุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงานต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นจ านวน 1 คน 
 2. ผู้แทนครูได้แก่ ผู้แทนบุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักการด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐจ านวน 1 คน 
 3. ผู้แทนองค์กรชุมชนได้แก่ ผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง
และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่
ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่จ านวน 1 คน 
 4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับ 
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การจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่จ านวน 1 คน 
 5. ผู้แทนศิษย์เก่าได้แก่ ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษานั้นจ านวน 1 คน 
 6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ได้แก่ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่ทางราชการรับรองได้แก่  พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดู
และซิกข์สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 1 รูป หรือ 1 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน 2 รูป หรือ 2 คน 
หรือ 1 รูปกับ 1 คน 
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่
ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้นให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็น
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่และผู้อ านวยการ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตามวิธีการที่ เห็นสมควรโดย
สถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจ านวน 1 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจ านวน 6 คน 
 8. ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานจ านวน 1 คน 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก (สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 300 
คน) มีจ านวนคณะกรรมการ 9 คนประกอบด้วย 
 1. ประธานกรรมการ 
 2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองจ านวน 1 คน 
 3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครูจ านวน 1 คน 
 4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนจ านวน 1 คน 
 5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน 
 6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าจ านวน 1 คน 
 7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่จ านวน     
1 รูป หรือ 1 คน 
 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 คน 
 9. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนาดใหญ่ (สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่า
300 คน) มีจ านวนคณะกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย 
 1. ประธานกรรมการ 
 2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองจ านวน 1 คน 
 3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครูจ านวน 1 คน 
 4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนจ านวน 1 คน 
 5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1 คน 
 6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าจ านวน 1 คน 
 7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่จ านวน     
2 รูป หรือ 2 คน 
 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน 
 9. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2.3.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 27 - 43) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ บุคคลที่มีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาของชุมชนและท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 
สอดคล้องกับมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและจัดการศึกษาของชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามระเบียกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู ้แทนคุณวุฒิมี
บทบาทหน้าที่ก ากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบายแผนแม่บทและแผนพัฒนาของสถานศึกษานโยบายและแผนพัฒนา
สถานศึกษาเป็นเสมือน “เข็มทิศ” ที่จะน าพาสถานศึกษาไปเป้าหมายปลายทางของความส าเร็จดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษา
จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเสนอปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจเรื่องการวางแผนและการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จากเอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
  1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดท าร่างนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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  1.3 พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ให้ความเห็นชอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาก่อนสิ้นปีงบประมาณ
สถานศึกษาน านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกรอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  2.1 ศึกษานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2 พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
  2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2.4 ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
  2.5 ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนของสถานศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมครอบครัวชุมชน
และประเทศชาติคณะกรรมการสถานศึกษาจะช่วยเสนอแนะความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
จึงควรมีบทบาทดังนี้ 
  3.1 ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าเสนอให้สถานศึกษา 
ไว้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าสาระหลักสูตร 
  3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท า 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนของสถานศึกษาการด าเนินการตามแผนของ
สถานศึกษาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษาด าเนินการไปแล้ว  
ผลของการด าเนินการเป็นอย่างไรมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสถานศึกษา
จะต้องรับรู้ เพ่ือจะได้เข้ามาช่วยสนับสนุนหรือแก้ปัญหาให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงควรมี
บทบาทดังนี ้
  4.1 ศึกษาแนวทางการด าเนินการและปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
  4.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 



61 

 

  4.3 ติดตามดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง   
มีคุณภาพได้มาตรฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครองของนักเรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเป็นอย่างดี  สามารถร่วมกับ
สถานศึกษาก าหนดแนวทางที่จะท าให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและได้เรียนอย่างมีคุณภาพจึง
ควรก าหนดบทบาทสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาดังนี้ 
  5.1 ร่วมและสนับสนุนการด าเนินการในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กในเขตบริการ
ของโรงเรียน 
  5.2 ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองนักเรียน
เพ่ือให้เห็นความส าคัญในการศึกษา 
  5.3 สนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลน หรือมีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษให้
สามารถได้เรียนจบจนหลักสูตร 
 6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสิทธิและความเสมอภาคในการที่เด็กทุกคนจะได้รับ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กทุกคน
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรท าหน้าที่
ดังนี้ 
  6.1 ศึกษาข้อมูลเด็กที่มีความพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอข้อมูลให้กับสถานศึกษา 
  6.2 สนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสื่อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กับสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในลักษณะต่าง ๆ 
  6.3 สนับสนุนส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 7. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษากระทรวงได้กระจายอ านาจและการจัด
การศึกษาในด้านวิชาการงบประมาณงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปให้กับสถานศึกษาด าเนินการ
ได้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานของสถานศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรก าหนด
บทบาทหน้าที่ดังนี ้
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  7.1 เสนอแนวทางในการบริหารและจัดการในด้านวิชาการงบประมาณบุคคลและ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
  7.2 เป็นคณะท างานในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านเพ่ือให้การบริหาร 
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนเป็นวิทยากรภายนอกและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัยรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของบุคคล
ในท้องถิ่นเป็นผู้ที่สามารถช่วยระดมทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในท้องถิ่นและภายนอกท้องถิ่นเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ของนักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้านจึงควรมีบทบาทดังนี้ 
  8.1 ร่วมก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในท้องถิ่น 
เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  8.2 ส่งเสริมการใช้วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นด้านวิชาชีพในท้องถิ่นมา
ให้ความรู้กับนักเรียนโดยจัดหาและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรภายนอก 
  8.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีตประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติโดยร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
 9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ที่อยู่ ใกล้ชิด            
กับประชาชนในพ้ืนที่บทบาทในฐานะกรรมการสถานศึกษาจะท าหน้าที่ตัวแทนของสถานศึกษา
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ ให้เห็นความส าคัญของสถานศึกษาและน า
สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ เป็นอย่างดีบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษามีดังนี้ 
  9.1 ประสานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเห็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและเป็นแหล่งที่จะ
ให้บริการชุมชน 
  9.2 ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานกับชุมชนและองค์กรภายนอกให้เห็น
ความส าคัญของสถานศึกษาและใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรชุมชนและเป็นแหล่งบริการชุมชน 
  9.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมต่างของชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
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 10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชนคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา  เมื่อสิ้นปี
สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ได้รับทราบและ
เห็นชอบรายงานต่อสาธารณชน ซึ่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีบทบาทดังนี้  
  10.1 รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  10.2 เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ก่อนน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 11. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามระเบียบตามที่เห็นสมควร
นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วยังมีผู้น าชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่นอีกไม่น้อยที่ยินดี     
จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสถานศึกษาดังนั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญที่จะสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการสถานศึกษา เพ่ือช่วยด าเนินการในภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาให้          
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทดังนี้ 
  11.1 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
  11.2 ส่งเสริมสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้คณะอนุกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในการช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา 
 12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษานอกจากภารกิจที่ระเบียบก าหนดไว้ยังมีหลายสิ่งหลาย
อย่างที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาเช่น เรื่องนโยบายหรือเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติซึ่งสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาก็จะท าให้งาน
ในภารกิจของสถานศึกษาประสบความส าเร็จลุล่วงสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาความมี
บทบาทดังนี ้
  12.1 รับทราบให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษานั้นมอบหมาย 
  12.2 ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการในภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามงานท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลส าเร็จ 
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2.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (2557, หน้า 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่ง
เป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พุทธศักราช 
2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2546 
ก าหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา
จ านวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนและให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอ่ืนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 ข้อ 2 และข้อ 3 เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและมุ่งสัมฤทธิ์ผล
ตามภารกิจความคุ้มค่าลดขั้นตอนการบริหารเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการโดย
แบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. ศูนย์ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี (e - Automation Office & Technology 
Center: e - AOTC) 
 9.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการดังต่อไปนี้ 
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 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานใน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน และก ากับการตรวจสอบติดตาม
การใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยบริหารและสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล 
 พันธกิจ 
 ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสานึกในความเป็นชาติไทยและพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ระดับ
สากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่สากล 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 
 4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที ่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาหลักธรรมภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า มีผู้ศึกษาและมีผลงานการวิจัยดังนี้ 
 1.งานวิจัยในประเทศ 
 วิชัย ใยยอง (2545) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้น าชุมชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้น าชุมชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านคือด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร   
ด้านการเป็นผู้น าด้านความถนัดด้านทัศนะคติและด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
 เฉลียว ศุภษร (2545) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารประถมศึกษาที่สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามทัศนะของผู้บริหารครูและศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารประถมศึกษา       
ตามทัศนะของผู้บริหารครูและศึกษานิเทศก์ด้านความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานในหน้าที่อยู่ใน
ระดับมากมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับสังคมได้มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมายมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลมีความสามารถใน      
การบริหารงานวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายแผนงานโครงการ 
 แวน วิรุฬห์เลิศ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพรผลการวิจัย พบว่า 1.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้านและทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งโดยภาพรวมและอีกสองรายด้านคือ ด้านการตัดสินใจ และด้านผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ประนอม ยังศิริ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับผลการ
คาดหวังในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  2.ระดับการปฏิบัติจริงในการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
   อนุชา ลมค าภา (2548) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาใน อ าเภอหนองปรือ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ขั้นน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาข้ันน าแผนไปสู่การปฏิบัติทั้งโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
 อ านวย พุทธชาด (2549) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีต่อการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
พบว่า มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นควรส่งเสริมให้กรรมการจากนอกสถานศึกษามีความตระหนัก
และให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือธรรมนูญสถานศึกษา ควรจัด
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งบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอควรจัดห้องปฏิบัติการให้มีความ
พร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ควรสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ
ด าเนินการอย่างเพียงพอควรส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงาน     
ตามความเป็นจริงผู้บริหารต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการบริหารที่เน้นหลักการมี      
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 อัขราธร สังมณีโชติ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พ่ึง
ประสงค์ของชุมชนพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พ่ึงประสงค์ของชุมชนโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านมุ่งมิตรสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านมุ่งกิจสัมพันธ์มีประสิทธิผล
สูงจ านวน 11 โรงเรียนและมีประสิทธิผลต่ า 1 โรงเรียนชุมชนต้องการเห็นผู้บริหารมอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้นและต้องการเห็นผู้บริหารบริหารงานแบบกัลยามิตร โดยให้ความเป็นกันเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างบรรยากาศการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 พรพิมล นิยมพันธุ์ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านเป้าหมายการปฏิบัติงาน
และการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 สุภาวดี ค าเกลี้ยง (2550) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารและความพึงพอใจใน        
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารทั้ง 6 ด้าน คือ 
ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ความเกี่ยวข้องในงาน และลักษณะทาง
สังคมของผู้บริหารมหิดล เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาลัยมหิดล เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านตัวงานอยู่ในระดับมากบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
 สุมา สามเพชรเจริญ (2550) ได้ศกึษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลนครนครปฐมผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษามีค่าลี่ยมาก
ที่สุดรองลงมาคือ ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและด้านส่งเสริมให้        
มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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 ทศพร ผลทวีนุกูล (2551) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากจากมากไปหาน้อยคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ตามล าดับ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามเพศระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน  เมื่อจ าแนก 
ตามอายุอาชีพระดับการศึกษา และประเภทของการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05 
 เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ.01 
 ปรารภ หลงบุญสม (2552) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2
อยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนได้แก่  คุณลักษณะ
ทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 เลิศศักดิ์  นาวารัตน์  (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยการมี    
ส่วนร่วมสูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
 สุเมธ จันทร์เจือจุน (2553) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านเป้าหมายการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
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มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและด้านการตรวจสอบภายในมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 จิราพร ธรรมเจริญ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองที่มี
อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 รัชพร สระสม (2554) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งผลคุณลักษณะของ
ผู้บริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้านและอยู่ในระดับมาก 4    
ด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้  ด้านลักษณะทางกาย ด้านสติปัญญา ด้านลักษณะ
เกี่ยวกับงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านภูมิหลังทางสังคม และด้านลักษณะทางสังคม 
 จิริยาวราวรรณ พลยศ (2554) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนในกลุ่ม CEO วังหิน 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า
ครูผู้สอนเห็นว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) บริหารงานเป็นทีมใช้คนให้เหมาะกับงานให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานเน้นองค์กรเป็นหลักและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 
 มนธีรวรรณ อินทร์ขาว (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบึงมะลูต าบลบึงมะลูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงมะลูต าบลบึงมะลูโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ ด้านการ
ประเมินผล และด้านการรับผลประโยชน์ 
   อาณัต สายโสภา (2554) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังสมบูรณ์สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทั้ง 12 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
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พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้านไดแ้ก่ ด้านปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

สิทธิชัย พลายแดง (2557) ไดท้ าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า
1.ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดย
คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสติปัญญาด้านลักษณะที่   
เกี่ยวกับงาน ด้านลักษณะทางกาย ด้านลักษณะทางสังคม และด้านภูมิหลังทางสังคมอยู่อันดับต่ าสุด  
2.ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้าน  
การประเมินผลอยู่ อันดับสูงสุดรองลงมาคือ ด้านการปฎิบัติการ ด้านการตัดสินใจ และด้าน         
การรับผลประโยชน์อยู่ต่ าที่สุด 3.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมี 3 ด้านคือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านลักษณะทางสังคม และด้านบุคลิกภาพโดย
ร่วมกันส่งผลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.01 
 2.งานวิจัยต่างประเทศ 
 เอดมอนสันและคนอ่ืน ๆ (Edmonson and others, 1953) ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมีคุณลักษณะที่ดีคือ
เป็นผู้มีวัฒนธรรมมีความคิดและมองการณ์ไกลมีความสามารถในเชิงบริหารมีความสามารถใน      
การกระตุ้นบุคคลอ่ืนมีความเป็นนักวิชาการมีความรู้ในวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในอาชีพและ        
การปฏิบัติงาน 
 แมคนูสัน (Magnuson, 1971) ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จโดยจ าแนกคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนเป็น 2 ลักษณะได้แก่คุณลักษณะด้านอาชีพและ
คุณลักษณะส่วนตัวพบว่า  คุณลักษณะด้านวิชาชีพนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญคือ           
การมีความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความรู้ในสาขาอาชีพตนถ่องแท้สามารถมอบหมาย
งานได้เหมาะสมท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นมิตร     
มีเวลาให้กับผู้ร่วมงานมีความสนใจผู้อ่ืนสามารถการวางแผนและจัดระบบงานรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและใช้อ านาจของตนได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของคุณลักษณะส่วนตัวประกอบด้วยการมีเหตุผล
มีวิจารณญาณ มีความยุติธรรมความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้เป็นผู้ มีความจริงใจไม่ใช้อารมณ์เป็นมิตร
อารมณข์ันเปิดเผยมีความเสมอต้นเสมอปลายและมเีมตตา 
 ซตัดท์และคนอ่ืน ๆ (Stadt and others, 1973) ได้สรุปว่าลักษณะของผู้บริหารที่ดีคือผู้บริหาร
จะต้องค านึงถึงมาตรฐานในการท างานเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้มีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะเสี่ยงและกล้า
ที่จะท ามีความรับผิดชอบ มีความสามารถที่จะแบ่งงานให้ผู้อ่ืนช่วยปฏิบัติมีวินัยในตนเอง มีมโนภาพ  
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มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อความคิดแข็งแรง และมีสุขภาพดีมีสติปัญญา มีความสามารถ
ในการจัดรูปงาน และมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 พอลลอซซ ี(Pallozzi, 1981) ได้วิจัยรูปแบบของชุมชนต่อการเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโรงเรียน
ในท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซี่จากคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนจ านวน 7 โรงเรียน พบว่า รูปแบบที่ควรศึกษา
และขยายออกไปเป็นรูปแบบของชุมชนเมืองด้วยและรูปแบบนี้ไม่ควรปรับปรุงอย่างเดียว  แต่ควร
เปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนท้องถิ่นควรร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
คือ โรงเรียนไม่ควรติดกับนโยบายนักส่วนฝ่ายชุมชนควรจะเกี่ยวข้องกับนโยบายที่สัมพันธ์กับความสามารถ
ที่ตัวเองจะท าได้ หลังจากที่ได้รับเลือกแผนการไว้แล้วและข้อส าคัญที่โรงเรียนควรค านึงถึงคือ รับผิดชอบ
กิจกรรมที่สร้างข้ึนพัฒนาแก้ไขบทบาทที่ท าได้ท าตามนโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 แจ็คคลิน (Jacklin, 1983) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอ านาจบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนในการบริหาร
การศึกษาระดับท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการก าหนด
นโยบายและการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของท้องถิ่นจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมีผู้วิจัยไว้น้อยมาก และพอสรุปได้ว่าคณะกรรมการโรงเรียนมี
การด าเนินงานในหน้าที่อยู่ในเกณฑ์น้อยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่โรงเรียน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ยากจนไม่มีเวลาและโรงเรียนปิดตัวท าให้เกิดปัญหาละอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน 
 ทอย (Toy, 1985) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโรงเรียนชนบทใน
การวิจัยนี้ได้เสนอไว้ว่า ในการที่จะวางแผนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนนชนบทนั้นควร
จะมีนโยบายและกฎต่าง ๆ ให้มีการวิจัยปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ก าหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมาย
ให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีการท าให้เกิดความ
ไว้วางใจความกระตือรือร้นในการท างานและจัดให้มีการประเมินประผลในการด าเนินงานด้วย 
 เมย์ตัน (Mayton, 1991) ได้ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและหลักการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของผู้บริหารในรัฐอะลาบามา (Alabama) ประเทศสหรัฐอเมริกาจากผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 – 2 ปี และหลักการบริหาร
ที่จ าเป็นได้แก ่ประสบการณ์ในต าแหน่งด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์กับบุคลากรและชุมชนที่ดีอันมีผลให้
การด าเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และรัดกุมเม่ือพิจารณาคุณลักษณะและ
คุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนพบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ความพร้อม และการปฏิบัติเหมาะสมมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
วีธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการศึกษาลักษณะประชากรการเลือกกลุ่มตัวอย่างการเลือกเครื่องมือการ
หาความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้เกิด
เป็นกระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ข้อมูลสถิติ 
ปัญหา  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ น าเสนอขอ
ความเห็นขอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วจึงน าไปทดสอบใช้ (try out) ปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือแล้วน าเครื่องมือที่สร้างไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่
เก็บเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่ม 
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ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 
   X  หมายถึง ตัวแปรที่จะศึกษา 
   O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ทั้งหมด 3 อ าเภอประกอบด้วย อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม 
จ านวน 124 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2557, หน้า 14) 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มมาจากประชากร คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 325 คน ได้มาจากการ
ค านวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช้โปรแกรมการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง G.Power 3.1.9. 
(Mayr, Erdfelder, Buchner and Faul, 2007) โดยก าหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size f2)            

ที่ 0.15 ระดับนัยส าคัญ ( error problem) ที่ 0.01 (ความเชื่อมั่นที่ 99 %) และอ านาจการท านาย 
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Power (1 - βerror problem) ที่ 0.99 (ท านายผิดพลาดได้แค่ 1%) พบว่าได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
242 คน เพ่ือป้องกันการตอบรับกลับคืนอย่างไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 325 คน 
แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1. ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนละ 5 คน 
 2. ก าหนดสัดส่วนจ านวนโรงเรียนแต่ละอ าเภอ 
 3. สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากจาก 124 โรงเรียนได้ 65 โรงเรียน 
 4. สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเลือกตัวแทนโรงเรียนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 

 5. สุ่มอย่างง่ายเลือกครูผู้สอน (ที่ไม่ได้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
      1 คน / โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน / โรงเรียนรายละเอียด ดังตาราง 3.1 

 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                  ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
 

โรงเรียน 
 

อ ำเภอ ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ผู้ให้ข้อมูล 
รวมผู้ให้
ข้อมูล 
(5 คน) 

ผู้บริหำร
(1 คน) 

ครูผู้สอน 
(1 คน) 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำน 
(3 คน) 

เมืองนครปฐม 50 25 25 25 75 125 
ก ำแพงแสน 51 25 25 25 75 125 
ดอนตูม 23 15 15 15 45 75 
รวม 124 65 65 65 195 325 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาแลวก าหนดเปนกรอบ
แนวคิดของการวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 
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 2. ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมของเนื้อหา และแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารย์  
ที่ปรึกษา 
 3. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็น        
แบบส ารวจรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ 

  ตอนที่ 2 คุณลักษณะของผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 36 ข้อ 

  ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 20 ข้อ 
 ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของไลเคิร์ธ (Likert’s five nrating scale) (Likert, อ้างถึงใน 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หน้า 114–115) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 คะแนน         ควำมคิดเห็น 
 5  หมายถึง เห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้บริหาร / การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง เห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้บริหาร / การมีส่วนร่วมมาก 

 3  หมายถึง        เห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้บริหาร / การมีส่วนร่วมปานกลาง 
 2  หมายถึง เห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้บริหาร / การมีส่วนร่วมน้อย 
 1  หมายถึง เห็นด้วยกับคุณลักษณะของผู้บริหาร / การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 กำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการหา
คุณภาพเครื่องมือโดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของแบบสอบถามซึ่งมีข้ันตอน 
การหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
 1.ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบส านวนภาษาและความถูกต้องของข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถามดังนี้ 
  ให้คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามเชิงปฎิบัติการ 
  ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามเชิงปฎิบัติการ 
  ให้คะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฎิบัติการ 
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 เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผู้ เชี่ ยวชาญครบทั้ ง  3 ท่าน แล้วจึ งน ามาหาค่าดัชนี          
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ค่าความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) 
 ผู้ วิ จั ย ได้น าผลการพิจารณาจากผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน  3 ท่านมาค านวณค่า  IOC 
เป็นรายข้อและคัดข้อรายการที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ผลการพิจารณาพบว่าข้อค าถาม    
ทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดสามารถน าไปทดลองใช้ (Try out) ต่อได้ 
 2. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alph - coefficient) วิธีการของครอนบาช (Cronbach, 1974, p. 161, อ้างใน 
มันทนา วุ่นหนู, 2551, หน้า 48) ด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s  alpha 

coefficient: ) เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า .80 ขึ้นไปพบว่ามีค่า  = .964 
จากข้อค าถามจ านวน 56 ข้อ แสดงว่าผ่านความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้สามารถน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่แท้จริงได้ 

 3. จัดพิมพ์แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพเพ่ือน าแบบสอบถามไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีแท้จริงที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป  
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลตามความจริงผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าหนังสือต่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 โรงเรียน 
  2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามพร้อมส่งคืน 
จากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 โรงเรียนโดยด าเนินการ
จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน โดยให้โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างส่งกลับทางไปรษณีย์ ในกรณีอยู่ใกล้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยรวบรวมกลับคืนด้วยตนเอง 
  3. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาของจ านวนกลุ่มตัวอย่างและตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล  
ทุกขั้นตอนจากแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติทางคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูลซึ่งได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสแทนค่าแล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
แบบสอบถามม ี5 ตอนดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และ    
ค่าร้อยละ (Percentages) เพ่ือดูการกระจายของตัวแปรและน าเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถาม
ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) 
  3. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Division) 
  ในส่วนของตอนที ่2 และ 3 มีการแปลความหมายดังนี้ 
  การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100) มีดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

  การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า S.D. < 1 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
  5. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าถดถอยพหุคูณ (multiple regression nanalysis) 
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 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วจึงลงรหัสเพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลม ี5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentages) 
  2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารคือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) 
  3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Division) 

  4. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ s product 
correlation coefficient) 

  5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม      
เขต 1” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  65 โรงเรียน  จ านวน 325 ฉบับ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ครูผู้ปฏิบัติการสอน 1 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 265 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.53 
ซึ่งน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตอนที ่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลตามเพศ อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา และต าแหน่ง
ในปัจจุบัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 154 58.1 
หญิง 111 41.9 

รวม 265 100.00 
2. อายุ   

21 - 30 ปี 6 2.3 
31 - 40 ปี 74 27.9 
41 - 50 ปี 89 33.6 
51  ขึ้นไป 96 36.2 

รวม 265 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   

น้อยกว่า 5 ปี 23 8.7 
5 - 10 ปี 98 37.0 
11 - 20 ปี 61 23.0 
20  ปขีึ้นไป 83 31.3 

รวม 265 100.00 
4. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 80 30.2 
ปริญญาตรี 125 47.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 60 22.6 

รวม 265 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

      ข้อมูลทั่วไป          จ านวน       ร้อยละ 
5. ต าแหน่งในปัจจุบัน   

ผู้บริหาร 53 20.0 
ครูผู้สอน 53 20.0 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 159 60.0 

รวม 265 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 154 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.1 เพศหญิง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 
 เมื่อพิจารณาตามอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด ซึ่งมีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 - 10 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
37.0 รองลงมาคือ ช่วง  20  ปีขึ้นไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และน้อยที่สุดคือ ช่วงน้อยกว่า 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  รองลงมา คือ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.6 ตามล าดับ 
 ต าแหน่งในปัจจุบันมากที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 159 คน   
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติการสอนซึ่งมีจ านวน 53 คน เท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 (Xtot) ในแต่ละด้านคือ ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2)     
ด้านสติปัญญา (X3) ด้านบุคลิกภาพ (X4) ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) ด้านลักษณะทางสังคม (X6) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัด  
                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม 
 

คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Xtot) 

X = S. D.  ระดับ 

1. ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1)  4.56 .45 มากที่สุด 
2. ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) 4.54 .42 มากที่สุด 

3. ด้านสติปัญญา (X3) 4.56 .41 มากที่สุด 

4. ด้านบุคลิกภาพ (X4) 4.60 .40 มากที่สุด 

5. ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) 4.63 .40 มากที่สุด 

6. ด้านลักษณะทางสังคม (X6) 4.58 .44 มากที่สุด 

รวม 4.58 .36 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.58, S.D.= .36) เมื่อพิจารณารายด้านด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X = 4.63, S.D. = .40) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ  
( X = 4.60, S.D. = .40) ด้านลักษณะทางสังคม (X = 4.58, S.D. = .44) ด้านสติปัญญา (X  = 4.56, 
S.D = .41) ด้านคุณลักษณะทางกาย (X = 4.56, S.D. = .45) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านภูมิหลัง
ทางสังคม (X  = 4.54, S.D. = .42)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) 
 

ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
4.61 .52 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารพูดชัดเจนเสียงดังฟังชัดมองหน้าคู่ 
   สนทนา 

4.58 .58 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4.53 .58 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 
กระตือรือร้น 

4.61   .56 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารมีความสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน 4.50 .57 มาก 
รวม 4.56 .45 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าด้านคุณลักษณะทางกาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.56, S.D. = .45) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ผู้บริหารแต่งกยายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ (X = 4.61, S.D.= .52) รองลงมาคือ ผู้บริหารมี
ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยมากเท่ากัน (X = 4.61, S.D. = .56) และที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน (X = 4.50, S.D. = .57)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) 
 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ทุกระดับ 4.55 .56 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร 4.54 .60 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายทางการ  
   บริหารงานของสถานศึกษา 

4.61 .51 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งใน     
   หน่วยงานและชุมชน 

4.46 .60 มาก 

5. ผู้บริหารมีความสามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดข้ึนใน  
   การปฎิบัติงานในหน่วยงาน 

4.57 
 

.53 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรให้ 
   เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

4.57 .53 มากที่สุด 

รวม 4.54 .42 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่า ด้านภูมิหลังทางสังคม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.54, S.D. = .42) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษา (X = 4.61, S.D. = .51) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติงานในหน่วยงาน และผู้บริหาร     
มีความสามารถในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X  = 4.57, S.D. 
=.53) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งในหน่วยงานและ
ชุมชน (X  = 4.46 ,S.D. = .60)  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านสติปัญญา (X3) 
 

ด้านสติปัญญา (X3) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารมีปฏิภาณไหวพริบ และความเฉลียวฉลาด

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4.57 .54 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.57 .54 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

4.53 .55 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารมีความสามารถเลือกแผนยุทธศาสตร์ในการ
ท างานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 

4.54 .54 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

4.59 .50 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

4.55 .53 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ 
    อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

4.59 .53 มากที่สุด 

รวม 4.56 .41 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าด้านสติปัญญา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, 
S.D. = .41) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (X = 4.59, S.D.= .50) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถ
เรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ( X = 4.59, S.D. = .53) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา (X = 4.53, S.D. = 
.55)  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านบุคลิกภาพ (X4) 
 

ด้านบุคลิกภาพ (X4) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.71 .46 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าตัดสินใจ 4.61 .49 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ได้ทุกสภาวะ 

4.59 .54 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 4.51 .56 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น  มานะอดทน  แก้ไขปัญหา
จนส าเร็จ 

4.62 .53 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารมีความกล้าที่จะตัดสินใจบริหารทรัพยากร
ของสถานศึกษา   

4.58 .55 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเอง 4.59 .57 มากที่สุด 

รวม 4.60 .40 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.60, 
S.D. = .40) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน (X = 4.71, S.D.= .46) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มานะ อดทน 
แก้ไขปัญหาจนส าเร็จ (X = 4.62, S.D.= .53) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเหมาะสม (X = 4.51, S.D.= .56)  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) 
 

ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารมีความปรารถนาจะบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
4.66 .49 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีความสามารถบริหารงานบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด 

4.62 .51 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างาน
เต็มตามศักยภาพ 

4.67 .51 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารมีความสามารถส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.62 .53 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 

4.62 .51 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท าหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความสามารถ 

4.63 .54 มากที่สุด 

รวม 4.63 .40 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.63, S.D. = .40) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ผู้บริหารมีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานเต็มตามศักยภาพ (X = 4.67, S.D. = .51) รองลงมาคือ 
ผู้บริหารมีความปรารถนาจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ (X = 4.66, S.D. = .49) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสามารถส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (X = 4.62, 
S.D. = .53)  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านลักษณะทางสังคม (X6) 
 

ด้านลักษณะทางสังคม (X6) X  = S. D.  ระดับ 
1. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.58 .55 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสามารถจัดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 4.54 .56 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 

4.59 .54 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม 
พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย 

4.57 .54 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารยอมรับ ชื่นชมและยกย่องในความส าเร็จ
ของผู้ร่วมงาน 

4.63 .53 มากที่สุด 

รวม 4.58 .44 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ด้านลักษณะทางสังคม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด       
( X = 4.58, S.D. = .44) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ผู้บริหารยอมรับ ชื่นชมและยกย่องในความส าเร็จของผู้ร่วมงาน (X = 4.63, S.D.= .53) รองลงมาคือ
ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก (X = 4.59, S.D.= .54) 
ตามล าดับ และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถจัดบรรยากาศที่ดีในการท างาน (X = 4.54, 
S.D. = .56)  
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 ในแต่ละด้านคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Y3)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Y4) รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
                 เขต 1 ในภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐมเขต1 (Ytot) 
X  = S. D.  ระดับ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) 4.33 .56 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) 4.37 .54 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) 4.32 .54 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) 4.37 .55 มาก 

รวม 4.34 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = .50) 
เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ( X = 4.37, S.D.= .54) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X =4.37,S.D.=.55) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X = 4.33, S.D.= .56) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ (X = 4.32, S.D.= .54)  
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) X  = S. D.  ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความ

เห็นชอบการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
4.34 .66 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน
ส่ ง เสริม  สนับสนุน ในการจั ดกิ จกรรมระหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชน 

4.33 .65 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
ความต้องการด้านการจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

4.34 .65 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมพิจารณาก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

4.34 .69 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าข้ึน 

4.30 .67 มาก 

รวม 4.33 .56 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.33, S.D.= .56) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการด้านการจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
มากที่สุด (X  = 4.34, S.D. = .65) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (X = 4.33, S.D. = .66) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น    
(X = 4.30, S.D. = .67)  
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ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) 
 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) X  = S. D.  ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประสาน

กับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษา 

4.38 .65 มาก 

2.  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรมของสถานศึกษา 

4.38 .63 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.40 .61 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมระดมทรัพยากร
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกท้องถิ่นเพ่ือน ามา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.37 .63 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด 
สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ เ พ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.33 .65 มาก 

รวม 4.37 .54 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.37, S.D.= .54) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
(X = 4.40, S.D.= .61) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา (X = 4.38, S.D.= .63) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัด สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (X = 4.33, S.D.= .65)  
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ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมในการรับผล 
                  ประโยชน์ (Y3) 
 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) X  = S. D.  ระดับ 
1 .  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่ วนร่ วมท า ให้

สถานศึกษาของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับจากชุมชน 

4.36 .63 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้  

   สถานศึกษาและชุมชนได้รับการพัฒนาและการจัด  

   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4.37 .61 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ทางวัตถุร่วมกับสถานศึกษา 

4.20 .81 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

4.31 .65 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้เกิด
ความสัมพันธ์และความสามัคคี เพ่ือลดความขัดแย้ง
ภายในหมู่คณะ 

4.36 .63 มาก 

รวม 4.32 .54 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.32, S.D.= .54) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้สถานศึกษาและชุมชนได้รับการพัฒนาและ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มากที่สุด (X = 4.37, S.D.= .61) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมท าให้สถานศึกษาของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชุมชน และ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคี เพ่ือลดความขัดแย้งภายในหมู่คณะ (X =4.36, 
S.D.= .63) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุ
ร่วมกับสถานศึกษา (X = 4.20, S.D.= .81)  
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) 
 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) X  = S. D.  ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมก ากับ ติดตาม 

การด าเนินการตามแผนของสถานศึกษา 
4.34 .66 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมประเมินผลการ
ท างานของสถานศึกษา 

4.35 .65 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมติดตาม  ดูแล
ช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีคุณภาพ 

4.35 .63 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมรับทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษารวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.38 .62 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4.43 .63 มาก 

รวม 4.37 .55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.37, S.D.= .55) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุด (X = 4.43, S.D. = .63) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ (X = 4.38, S.D.= .62) และส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามแผนของสถานศึกษา (X = 4.34, S.D.= .66)    
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
correlation coefficient) เพ่ือตรวจสอบภาวะ Multicollinearity ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วน 
                  ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
                  ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 1           

X2 .691** 1          

X3 .658** .797** 1         

X4 .695** .729** .761** 1        

X5 .615** .667** .733** .771** 1       

X6 .477** .623** .642** .704** .730** 1      

Y1 .360** .407** .394** .451** .436** .364** 1     

Y2 .301** .399** .358** .367** .425** .356** .779** 1    

Y3 .274** .379** .344** .378** .345** .316** .780** .795** 1   

Y4 .203** .330** .257** .302** .319** .298** .777** .818** .816** 1  

Ytot .310** .412** .368** .408** .415** .363** .909** .921** .922** .927** 1 

  ** p ≤ 01 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้บริหาร (Xtot) ระหว่าง 
ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) ด้านสติปัญญา (X3)  ด้านบุคลิกภาพ (X4)  ด้านลักษณะ
ทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) และด้านลักษณะทางสังคม (X6)  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ในทางบวก และมีความสัมพันธ์
กันสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง  (X1) - (X6) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง (X1) - (X6)  มีค่าอยู่ระหว่าง .477- 
.797 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันสูงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Multicollinearity  จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity  
โดยพิจารณาจากค่า VIF ในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที ่4.15 แสดงค่า VIF (Variance inflation factor) ของคุณลักษณะของผู้บริหารในแต่ละด้าน 
 

คุณลักษณะของผู้บริหาร (Xtot) 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
1. ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) .350 2.85 
2. ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) .235 4.25 
3. ด้านสติปัญญา (X3) .210 4.77 
4. ด้านบุคลิกภาพ (X4) .187 5.34 
5. ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) .238 4.20 
6. ด้านลักษณะทางสังคม (X6)  .341 2.92 

 
 จากตารางที่ 4.15 ค่า VIF (Variance inflation factor) หากมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไปจะสร้างปัญหาต่อ 
Regression model ได้ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า VIF ของคุณลักษณะของผู้บริหาร  (Xtot)  ในด้านคุณลักษณะ
ทางกาย (X1) = 2.85, ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) = 4.25, ด้านสติปัญญา (X3) = 4.77, ด้านบุคลิกภาพ (X4) 
= 5.34, ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) = 4.20 และด้านลักษณะทางสังคม (X6) = 2.92 แสดงให้เห็นว่าค่า 
(Variance inflation factor: VIF) ของคุณลักษณะของผู้บริหาร (Xtot) ในแต่ละด้านมีค่าไม่เกิน 10 ขึ้นไป    
จึงไม่เกิดปัญหา Collinearity เมื่อเป็นไปตามเกณฑ ์ที่ค่า VIF ก าหนดไว้จึงท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) เป็นล าดับต่อไป 
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  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตาม
ตัวแปรที่เข้าสมการตามล าดับความส าคัญ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 
 1.การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล       
                    ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
                    การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1  
 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig 

Regression 14.032 2 7.016 33.742 .000 

Residual 54.478 262 .208   
Total 68.510 264    

** p ≤ 01  
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    .453 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R square)     .205 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R square)  .199 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  .455 
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ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.552 .343  4.531 .000 

ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) .318 .093 .252 3.410 .001 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2)    .290 .088 .244 3.293 .001 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่าตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .453 ประสิทธิภาพในการท านายเท่ากับ .205 หมายความว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) 
และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Ytot) ได้
ร้อยละ 20.5 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้วเท่ากับ .199 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ท านายเท่ากับ .45599 ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านลักษณะที่
เกี่ยวกับงาน (X5) และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ได้ดังนี้ 
    Ytot = 1.552 + .318 (X5) + .290 (X2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 2. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ 
                  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีส่วน  
                  ร่วมในการตัดสินใจ (Y1) 
 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig 

Regression 18.986 2 9.493 37.561 .000 
Residual 66.217 262 .253   

Total 85.202 264    
** p ≤ 01  
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    .472 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R square)     .223 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R square)  .217 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  .502 
 
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.068 .378  2.825 .005 

ด้านบุคลิกภาพ (X4) .402 .121 .284 3.327 .001 

ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) .305 .120 .217 2.533 .012 
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 จากตารางที่ 4.17 พบว่าตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ คุณลักษณะของผู้บริหารด้าน
บุคลิกภาพ (X4) และด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .472 
และมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 22.3 (R2 = .223) แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านบุคลิกภาพ (X4) และด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
    Y1 = 1.068 + .402 (X4) + .305 (X5) 
 
 3. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล 
                     ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
                  การ (Y2)  
 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig 

Regression 15.828 2 7.914 33.673 .000 
Residual 61.576 262 .235   

Total 77.404 264    
** p ≤ 01  
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    .452 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R square)     .204 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R square)  .198 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  .484 
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ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.394 .364  3.828 .000 

ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) .383 .009 .286 3.863 .000 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) .264 .094 .208 2.818 .000 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ คุณลักษณะของผู้บริหารด้าน
ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.452 และมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 20.4 (R2 = .204) แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
    Y2 = 1.394 + .383 (X5) + .264 (X2) 
 
 4. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล  
                ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ  
                ผลประโยชน์ (Y3)  
 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig 

Regression 13.230 2 6.615 26.057 .000 
Residual 66.514 262 .254   

Total 79.744 264    
** p ≤ 01  
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    .407 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R square)     .166 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R square)  .160 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  .503 
 
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.661 .371  4.473 .000 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) .283 .106 .220 2.671 .008 

ด้านบุคลิกภาพ (X4) .298 .113 .218 2.643 .009 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่าตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) และด้านบุคลิกภาพ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .407 
และมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 16.6 (R2 = .166) แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) และด้านบุคลิกภาพ (X4) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
    Y3 = 1.661 + .283 (X2) + .298 (X4) 
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 5. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) มีรายละเอียดตามตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผู้บริหารที ่          
                  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมี                     
                  ส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) 
 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig 

Regression 10.333 2 5.166 18.931 .000 

Residual 71.501 262 .273   
Total 81.833 264    

** p ≤ 01  
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)    .355 
 ประสิทธิภาพในการท านาย (R square)     .126 
 ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R square)  .120 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  .522 
 
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

β Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 1.983 .392  5.053 .000 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) .275 .101 .211 2.726 .007 

ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) .245 .107 .178 2.291 .023 
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 จากตารางที่ 4.20 พบว่าตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการคือ คุณลักษณะของผู้บริหาร 
ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) และด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .355 และมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 12.6 (R2=.126) แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) และด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) ส่งผลต่อการ
มีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
    Y4 = 1.983 + .275 (X2)  + .245 (X5) 
 ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β     หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
  หมายถึง   ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการถดถอย 

ภาพที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) 

β tot = .290, β 3= .283,  

β 4 = .275, β 2= .264 

ด้านบุคลิกภาพ (X4) 

β 1= .402, β 3= .298 

ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน (X5) 

β tot = .318, β 2= .383 

β1= .305, β4= .245 
B4=.245 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ytot) 
Ytot        X5, X2 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) 
 Y2  X5, X2  

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (Y3)  
Y3  X2, X4  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4)  
Y4  X2, X5  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1)  
Y1  X4, X5  

ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) 
 

ด้านสติปัญญา (X3) 
 

ด้านลักษณะทางสังคม (X6) 
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 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 1. คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้บริหารด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สามารถท านายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ
20.5 ดังสมการวิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 
 Ytot = 1.552 + .318 (X5)  + .290 (X2) 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Y1) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (X4) ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สามารถท านายการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Y1) ได้ร้อยละ 22.3 ดังสมการวิเคราะหถ์ดถอยดังนี้  
 Y1 = 1.068 + .402 (X4)  + .305 (X5) 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ได้แก ่ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน (X5) ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) สามารถท านายการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) ได้ร้อยละ 20.4 ดังสมการ
วิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 
 Y2 = 1.394 + .383 (X5)  + .264 (X2) 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ได้แก ่ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2)  ด้านบุคลิกภาพ (X4) สามารถท านายการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Y3) ได้ร้อยละ 16.6 ดังสมการ
วิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 
 Y3 = 1.661 + .283 (X2)  + .298 (X4) 
 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ได้แก่ ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) สามารถท านายการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Y4) ได้ร้อยละ 
12.6 ดังสมการวิเคราะห์ถดถอยดังนี้ 
 Y4 = 1.983 + .275 (X2)  + .245 (X5) 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา“คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1, 2)เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1, 3)เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา (descriptive  research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 65 คน ครูผู้ปฏิบัติการ
สอน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 65 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนละ 3 คน 
จ านวน 195 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 325 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร และตอนที่ 3  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
อธิบายระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานได้ใช้การหาค่า
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม     
เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 
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 1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม    
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน             
ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณลักษณะทางกาย และด้านภูมิหลัง  
ทางสังคม ตามล าดับ 
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
และ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ตามล าดับ 
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และด้านภูมิหลังทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
ระดับ .01 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเด็นที่น ามาพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
(Xtot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณลักษณะด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทใน
การพัฒนาและการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือนโยบายขององค์กร 
ดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารมคีวามสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคิด
ริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมทั้งส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะผู้บริหารของ สแตท (stadt, 1973) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะที่ดีควรค านึงถึง
มาตรฐานการท างาน มีความสามารถในการจัดรูปงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ควิเบิ้ล (Quible, 
1980) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้น าต้องประกอบด้วย การมีศิลปะในการท างาน ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคนูสัน (Magnuson,1971) พบว่าคุณลักษณะ
ที่ส าคัญคือ การมอบหมายงานได้เหมาะสม มีความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ (2552) พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทก าลังความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัขราธร  สังขมณีโชติ (2550) พบว่า ชุมชนต้องการเห็นผู้บริหาร
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มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน และสร้างบรรยากาศการท างานให้ดีขึ้นและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิริยาวราวรรณ  พลยศ (2554) พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการบริหารงานเป็นทีมและใช้คนให้เหมาะกับงาน  

  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีความสามารถด้านการบริหารด้านการพัฒนา
องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติงานในหน่วยงาน ดังแสดง
ในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารมีประสบการณ์การท างาน มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย
ทางด้านการบริหารงานของสถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และยัง
สามารถขจัดความขัดแย้งในหน่วยงานและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภารดี  อนันต์นาวี 
(2551) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลคือ บทบาทเป็นผู้ขจัดความ
ขัดแย้ง พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งได ้และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ด ารง วงศ์ดี (2553) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายต่อองค์กรเพ่ือตอบสนองนโยบาย และความ
คาดหวังของสังคมได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ค าเกลี้ยง (2550) พบว่าคุณลักษณะผู้บริหาร
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลด้านภูมิหลังทางสังคม โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย พลายแดง (2557) พบว่า ระดับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะทางด้านภูมิหลัง
ทางสังคมอยู่อันดับต่ าสุด    
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงการของสถานศึกษา  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สายหยุด ประกิคะ (2552) ที่ว่า การมีส่วนร่วมในการ
บริหารเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2551) การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความ
ส านึกในหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา  
ลมค าภา (2548) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในกระบวนการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาณัต  สายโสภา (2554) พบว่า 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก  
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Y3)  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันโดยชุมชนได้มี
ส่วนรับรู้ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในผลการวิจัยที่
ชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน และ
ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัช        
เสือทรงศิล (2556) ที่ว่า ผลการด าเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ทุกคนจะได้รับประโยชน์
โดยเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จ านง แก้วเนื้ออ่อน (2552) ที่ว่า ในการจัดการศึกษา
ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในทางสังคมและประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย พลายแดง (2557) พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับต่ าที่สุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนธีรวรรณ  อินทร์ขาว (2554) พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านบึงมะลู ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับต่ าที่สุด แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ทศพร ผลทวีนุกูล 
(2551) ที่ว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุดคือ การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์  
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งหมดมี 2 ด้านคือด้านลักษณะ
ที่เกี่ยวกับงาน (X5)  และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะทั้งสองด้านเป็นตัวชี้วัดผู้บริหาร ในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมที่จะส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องมปีระสบการณ์การท างานสามารถก าหนดเป้าหมายหลักของสถานศึกษา สามารถพัฒนา
องค์กรให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย แจ็คคลิน (Jacklin,1983) พบว่า 
คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการก าหนดนโยบาย และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมา  สามเพชรเจริญ (2550) พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย พลายแดง (2557) พบว่า 
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอดมอนสันและคนอ่ืน ๆ (Edmonson and others, 1953) พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมีคุณลักษณะที่ดีคือ ผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหารและการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลียว ศุภษร (2545) พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถ
ในการปฎิบัติงานในหน้าที่อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย ใยยอง (2545) พบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้น า
ชุมชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ด้านความรู้ความสามารถ
ทางการบริหาร อยู่ในระดับมาก 
   จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) ด้านสติปัญญา 
(X3) และด้านลักษณะทางสังคม (X6) โดยภาพรวม ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกันกับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นความหลากหลาย
ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาการศึกษาในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้อย่างชัดเจน 
จึงท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งจึงเกิดผลดีต่อการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งคุณลักษณะทางกายของผู้บริหารเป็นเพียงลักษณะด้านกายภาพ
เป็นสิ่งแรกที่ท าให้ผู้อ่ืนมองเห็น และเกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเท่านั้น (Stogdill, 1974) หากเมื่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมองเห็นความสามารถที่แท้จริงใน การบริหารงานของผู้บริหารก็จะมองข้ามไป ส่วนลักษณะ
ทางด้านสติปัญญา เป็นความสามารถที่ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ได ้หากเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความพยายาม  ไม่ท้อแท้ต่อการหาความรู้ และขยันมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้จากการอ่าน 
การฟัง การเขียน สนใจวิชาการใหม่ ๆ ท าให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ได้เช่นกัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) และคุณลักษณะทางสังคม ในการเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 
เป็นผู้มีฐานะทางสังคมดี (ธีระ รุญเจริญ, 2550) เป็นความสามารถในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือและไว้วางใจเท่านั้น คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร จึงควรค านึงถึงมาตรฐานในการท างาน (Stadt, 
1973) และในปัจจุบันผู้ที่ท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แต่ละแห่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
วุฒิทางการศึกษาสูง ก่อให้มีความเข้าใจง่ายในการท างานร่วมกับสถานศึกษา บางคณะมีประสบการณ์
ในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมากกว่า หนึ่งสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของเลิศศักดิ์ 
นาวารัตน์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมสูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัย        
มีข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของ
ตนเอง โดยน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการจัดการอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา     
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไป
จัดการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดของตนเอง ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมากขึ้น 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปจัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารในด้านคุณลักษณะทางกาย ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ และด้านลักษณะ
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ทางสังคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีมี่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืน ๆ  
 3) ควรศึกษาวิธีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

 1. นายชาญณรงค์   ผลประเสริฐ   
     วุฒิการศึกษา               ศษ..ม. (การบริหารการศึกษา)    

                                                    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     ต าแหน่งปัจจุบัน      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
                                              ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2. ดร. พิชญาภา   ยืนยาว        
     วุฒิการศึกษา          ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. ดร. บุนนาค    ทวีไพศาล   
     วุฒิการศึกษา          ศศ.ด. (สังคมศึกษา)  
         มหาวิทยาลัยมคธพุธคยา สาธารณรัฐอินเดีย 
     ต าแหน่งปัจจุบัน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ค 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

………………………………………………………………………………….. 

 

ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(  ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

                ด้านคุณลักษณะทางกาย 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านภูมิหลังทางสังคม 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                ด้านสติปัญญา 
12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

(  ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

                 ด้านบุคลิกภาพ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

21 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

24 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

25 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                 ด้านลักษณะเกี่ยวกับงาน 

26 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

28 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

29 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

30 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

31 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                 ด้านลักษณะทางสังคม 

32 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

33 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

34 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

35 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

36 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

 (  ) 

 

N
RIOC 

  

 

หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

                  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

6  +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
13 +1 0 +1 2 .67 น าไปใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

                  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสทิธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



139 
 

ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.964 56 

 

 

 ค่าความน่าเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ในระดับ .964  ซึ่งอยู่ในระดับสูง จึงสามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าว
ในการศึกษาได้ 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

………………………………………………..... 
       เลขที่แบบสอบถาม   

ค าชี้แจง 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่ 
  1.1 ผู้บริหาร 
 1.2 ครูผู้สอน (ไม่ได้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ) 
 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แบบสอบถามนี้มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรุณาตอบ
ค าถามทุกข้อ ค าตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้ตอบประการใด 
3. แบบสอบถามนี้  แบงออกเปน  3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของผู้บริหารและครูจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถามให้
ครบทั้ง  3  ตอน กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                    นางสาวอัญชลี   อินทร์ไทร  
                                                         นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ใน ( ) หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่าน 

ข้อ 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ส าหรับผู้วิจัย 

1. เพศ 

                 ( ) ชาย                             ( )  หญิง       
[ ] 1 

2. อายุ  

              (  )  21  -  30   ปี  
              (  )  31  -  40   ปี 

                 (  )  41  -  50   ปี 

                 (  )  51  ปีขึ้นไป 

[ ] 2 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 
                (  )   น้อยกว่า  5   ปี  
                 (  )   5  -  10   ปี 

                 (  )   11  -  20   ปี 

                 (  )   มากกว่า  20   ปี 

[ ] 3 

4. ระดับการศึกษา 

                 (  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
                 (  )  ปริญญาตรี 
                 (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 

[ ] 4 

5. ต าแหน่งในปัจจุบัน 

                 (  )  ผู้บริหาร 
                 (  )  ครูผู้สอน 
                 (  )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

[ ] 5 
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะผู้บริหาร 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นคุณลักษณะผู้บริหาร ซึ่งมีค าตอบให้  
             เลือก  5  ระดับ  ตามเกณฑ์ดังนี้   

5   หมายถึง   คุณลักษณะผู้บริหาร      อยู่ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง   คุณลักษณะผู้บริหาร      อยู่ในระดับมาก 

                     3   หมายถึง    คุณลักษณะผู้บริหาร      อยู่ในระดับปานกลาง 
                             2   หมายถึง    คุณลักษณะผู้บริหาร      อยู่ในระดับน้อย 
      1   หมายถึง    คุณลักษณะผู้บริหาร      อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ คุณลักษณะผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

             ด้านคุณลักษณะทางกาย 
1. ผู้บริหารแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

     [ ] 6 

2. ผู้บริหารพูดชัดเจนเสียงดังฟังชัด  มอง
หน้าคู่สนทนา 

     [ ] 7 

3. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

     [ ] 8 

4. ผู้บริหารมีความคล่องแคล่ว   
กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น 

     [ ] 9 

5. 
 

ผู้บริหารมีความสุภาพ และอ่อนน้อม
ถ่อมตน 

     [ ] 10 

         ด้านภูมิหลังทางสังคม 
6. ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

ทุกระดับ 

     [ ] 11 

7. ผู้บริหารมีประสบการณ์การท างานด้าน
การบริหาร 

 
 

 

     [ ] 12 
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ข้อที่ คุณลักษณะผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

8. ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย  
กฎหมายทางการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

     [ ] 13 

9. ผู้บริหารมีความสามารถในการขจัดความ
ขัดแย้งในหน่วยงานและชุมชน 

     [ ] 14 

10. ผู้บริหารมีความสามารถแก้ไขปัญหา ที่
เกิดข้ึนในการปฎิบัติงานในหน่วยงาน 

     [ ] 15 

11. ผู้บริหารมีความสามารถในการพัฒนา
องค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

     [ ] 16 

             ด้านสติปัญญา 

12. ผู้บริหารมีปฏิภาณไหวพริบ   และความ
เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

     [ ] 17 

13. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล      [ ] 18 

14. ผู้บริหารมีความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

     [ ] 19 

15. ผู้บริหารมีความสามารถเลือกแผน
ยุทธศาสตร์ในการท างานให้เหมาะสม
กับหน่วยงาน 

     [ ] 20 

16. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

     [ ] 21 

17. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

     [ ] 22 

18. ผู้บริหารสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

     [ ] 23 
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ข้อที่ คุณลักษณะผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

         ด้านบุคลิกภาพ 

19. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

     [ ] 24 

20. ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองและ
กล้าตัดสินใจ 

     [ ] 25 

21. ผู้บริหารมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้ทุกสภาวะ 

     [ ] 26 

22. ผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม 

     [ ] 27 

23. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น  มานะอดทน  
แก้ไขปัญหาจนส าเร็จ 

     [ ] 28 

24. ผู้บริหารมีความกล้าที่จะตัดสินใจบริหาร
ทรัพยากรของสถานศึกษา   

     [ ] 29 

25. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเอง      [ ] 30 

         ด้านลักษณะทีเ่กี่ยวกับงาน 
26. ผู้บริหารมีความปรารถนาจะบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ 

     [ ] 31 

27. ผู้บริหารมีความสามารถบริหารงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

     [ ] 32 

28. ผู้บริหารมีความเสียสละ และอุทิศตนใน
การท างานเต็มตามศักยภาพ 

     [ ] 33 
 

29. ผู้บริหารมีความสามารถส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

     [ ] 34 
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ข้อที่ คุณลักษณะผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรั

บ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

30. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     [ ] 35 

31. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 

     [ ] 36 

        ด้านลักษณะทางสงัคม 

32. ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้      [ ] 37 
33. ผู้บริหารสามารถจัดบรรยากาศท่ีดีใน

การท างาน 

     [ ] 38 

34. ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

     [ ] 39 

35. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วน
ร่วม พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

     [ ] 40 

36. ผู้บริหารยอมรับ  ชื่นชมและยกย่องใน
ความส าเร็จของผู้ร่วมงาน 

     [ ] 41 
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ตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าเป็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

             สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้   

       5   หมายถึง    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับมากที่สุด 

        4   หมายถึง    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับมาก 

        3   หมายถึง    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับปานกลาง 

        2   หมายถึง    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับน้อย 

        1   หมายถึง    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

        การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

ให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

     [ ] 42 

2. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนส่งเสริม  สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

     [ ] 43 

3. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความต้องการด้านการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

     [ ] 44 

4. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม
พิจารณาก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

     [ ] 45 

5. 
 

คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม
พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระ
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าข้ึน 

 

     [ ] 46 
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรั

บ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

          การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

6. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประสานกับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 

     [ ] 47 

7. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรมของ
สถานศึกษา 

     [ ] 48 

8. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     [ ] 49 

9. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอก
ท้องถิ่น  เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     [ ] 50 

10.  คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัด สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

     [ ] 51 

        การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

11. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้
สถานศึกษาของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับจากชุมชน 

     [ ] 52 

12. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้
สถานศึกษาและชุมชนได้รับการพัฒนา
และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

     [ ] 53 
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

13. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์ทางวัตถุร่วมกับ
สถานศึกษา 

     [ ] 54 

14. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม
รับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง 

     [ ] 55 

15. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้
เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคี เพ่ือ
ลดความขัดแย้งภายในหมู่คณะ 

     [ ] 56 

        การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

16. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมก ากับ 
ติดตาม การด าเนินการตามแผนของ
สถานศึกษา 

     [ ] 57 

17. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วม
ประเมินผลการท างานของสถานศึกษา 

     [ ] 58 

18. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมติดตาม  
ดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาได้ อย่างมี
คุณภาพ 

     [ ] 59 

 

19. 
 

คณะกรรมสถานศึกษา มีส่วนร่วม
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

     [ ] 60 
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

20. คณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

     [ ] 61 
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ภาคผนวก  ฉ 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 25 โรงเรียน 
1. โรงเรียนวัดวังทุ่งร ี
2. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
4. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
5. โรงเรียนวัดบางแขม 
6. โรงเรียนวัดทัพยายเท้า 
7. โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 
8. โรงเรียนบ้านคลองยาง 
9. โรงเรียนวัดดอนขนาก 
10. โรงเรียนวัดหนองดินแดง 
11. โรงเรียนวัดหว้าเอน 
12. โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง 
13. โรงเรียนวัดบ้านยาง 
14. โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
15. โรงเรียนวัดสามควายเผือก 
16. โรงเรียนวัดสระกระเทียม 
17. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
18. โรงเรียนวัดดอนยายหอม 
19. โรงเรียนวัดหนองเสือ 
20. โรงเรียนวัดหุบรัก 
21. โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 
22. โรงเรียนบ้านล าพยา 
23. โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
24. โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) 
25. โรงเรียนวัดตาก้อง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

อ าเภอเมืองก าแพงแสน จ านวน 25 โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 
2. โรงเรียนอินทร์ศักดิ์ศึกษาลัย 
3. โรงเรียนบ้านคลองตัน 
4. โรงเรียนบ้านหลักเมตร 
5. โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 
6. โรงเรียนบ้านสระน้ าส้ม 
7. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
8. โรงเรียนวัดก าแพงแสน 
9. โรงเรียนวัดห้วยม่วง 
10. โรงเรียนวัดทะเลบก 
11. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
12. โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 
13. โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 
14. โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
15. โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 
16. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 
17. โรงเรียนวัดท่าเสา 
18. โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน 
19. โรงเรียนวัดสองห้อง 
20. โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 
21. โรงเรียนบ้านดอนทอง 
22. โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 
23. โรงเรียนบ้านหนองพงนก 
24. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 
25. โรงเรียนเมืองเก่าก าแพงแสน 

 
 
 
 



154 
 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

อ าเภอดอนตูม จ านวน 15 โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 
2. โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 
3. โรงเรียนวัดห้วยพระ 
4. โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 
5. โรงเรียนวัดกงลาด 
6. โรงเรียนวัดล าลูกบัว 
7. โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 
8. โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี 
9. โรงเรียนวัดสุขวราราม 
10.โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 
11.โรงเรียนวัดเลาเต่า 
12.โรงเรียนบ้านหัวถนน 
13.โรงเรียนบ้านสามแก้ว 
14.โรงเรียนบ้านใหม่ 
15.โรงเรียนบ้านแจงงาม 
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คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

The Admnistryors Characteristics Affecting PartIcipation of The School 
Committee Under The Office of Nakhon Pathom  

Primary Educational Service Area 1 
 

อัญชลี อินทร์ไทร 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 65 โรง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis ) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจ านวนโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 325 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) การทดสอบสมมติฐานใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณลักษณะทางกาย และด้านภูมิหลังทางสังคม  
 2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ด้าน
ลักษณะที่เก่ียวกับงาน และด้านภูมิหลังทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) the characteristics of school 
administrators under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 1,  2) the 
participation of the school boards under the said Office, and 3) the characteristics of 
executives affecting the participation of the school boards in  mention. The samples used in 
this study were 325 staff members of the 65 schools, of which 5 persons each were 
selected. The questionnaire was used as the instrument to collect data, which were 
analyzed by the software packages. The statistics used for data analysis were Frequency, 
Percentages, Mean, Standard Division, and multiple regression analysis with step 
 The results of the study were as follows: 
 1. The characteristics of the administrators of the schools under the Office of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 1 were found, in an overall aspect, to be 
at the highest level. On average, the characteristics related to the job specification stood on 
top of the scale, followed by personality, sociability, IQ, physical appearances, and social 
background, respectively. 
 2. The participation of the school boards under the jurisdiction of the said Office 
was found, in an overall aspect, to remain at a high level. On average, the aspect that stood 
atop was operation, followed by evaluation, decision - making and benefit sharing, respectively. 
 3. The characteristics of the executives that affected the participation of the school 
boards at a statistical significance of 0.01 were those related to the job specifications and 
social background.  
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันหรือท่ีเรียกว่ายุคไร้พรมแดนข่าวสารสามารถสื่อสารกัน
ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยและการพัฒนาการศึกษาไทยจึง
จ าเป็นต้องเตรียมบุคคลากรให้พร้อม เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมไทยในอนาคตได้อย่างสันติสุขการพัฒนา
จึงมุ่งพัฒนาคนหรือคุณภาพของคนให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอันเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมซึ่งสังคมทุกวันนี้และ
ในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยยึดหลักการให้ภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น 
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 การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้นชุมชนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริงเพ่ือหาจุดพัฒนา
การศึกษาร่วมกับคณะครูร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และร่วมค้นหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่นโดยผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการบริหารและมี
ฐานะเป็นผู้น าองค์กรซึ่งความส าเร็จและประสิทธิภาพขององค์กรจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารองค์กร 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ได้ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมากแต่ได้รับข้อเสนอแนะในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 2) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการจัด
ครูให้เพียงพอ 3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานวิชาการ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อการบริหารงานในสถานศึกษา
และการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารด้านการบริหารทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 
 2.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 2.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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3. สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 124 โรงเรียน และใช้โปรแกรม G.Power 
3.1.9. ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 65 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 325 คน  
 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ได้แก ่การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ 1) 
คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristcs) 2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) 3) สติปัญญา (Intelligence) 
4) บุคลิกภาพ (Personality) 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task – Related Characteristics) 6) คุณลักษณะทางสังคม 
(Social Characteristics) 
 4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ได้แก ่สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
 2. ท าให้ทราบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 3. ทราบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ความเป็นผู้น าทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการก าหนด
วัตถุประสงค์และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือบริหารสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ซ่ึงประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1) คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลที่แสดงออกด้วยการพูดสื่อความหมายพูดเสียงดังฟังชัดการแสดงท่าทางกระฉับกระเฉงการวางตนด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) หมายถึง ผู้น าที่มีประสบการณ์การท างานทางด้าน
การบริหารซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ทุกระดับ มีความสามารถขจัดความขัดแย้งทั้งในองค์กรและชุมชนพร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาใน
หน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) สติปัญญา (Intelligent) หมายถึง ผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามี
วิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถเลือกยุทธศาสตร์การท างานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน มีความสามารถในการเรียนรู้
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องและทัน
เหตุการณ ์

  4) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง พฤตกิรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออก
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจในการบริหาร
ทรัพยากรของสถานศึกษา มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นกันเองมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความมุ่งมั่นอดทน
แก้ไขปัญหาจนส าเร็จ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสภาวะ 
  5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task – related Characteristics) หมายถึง ผู้น าที่มาความสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วยการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคใ์นการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้นวัตกรรมใน การพัฒนาองค์กร การมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับบุคลากรผู้เรียนและชุมชน 
  6) ลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้มี
ความสามารถในการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 7.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Xtot) 
พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณลักษณะด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้าน
ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือนโยบายขององค์กร ดังแสดงในผลการวิจัยที่
ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะ
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ผู้บริหารของ สแตท (stadt, 1973) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะที่ดีควรค านึงถึงมาตรฐานการท างาน มีความสามารถใน
การจัดรูปงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ควิเบิ้ล (Quible, 1980) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้น าต้อง
ประกอบด้วย การมีศิลปะในการท างาน ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แมคนูสัน (Magnuson,1971) พบว่าคุณลักษณะที่ส าคัญคือ การมอบหมายงานได้เหมาะสม มีความสามารถในการ
วางแผนและจัดระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ (2552) พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเท
ก าลังความสามารถในการปฏิบัติงาน  

  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีความสามารถด้านการบริหารด้านการพัฒนาองค์กรให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติงานในหน่วยงาน ดังแสดงในผลการวิจัยที่
ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารมีประสบการณ์การท างาน มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายทางด้านการบริหารงานของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และยังสามารถขจัดความขัดแย้งในหน่วยงาน
และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภารดี  อนันต์นาวี (2551) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทในการ
บริหารให้เกิดประสิทธิผล คือ บทบาทเป็นผู้ขจัดความขัดแย้ง พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้  
 7.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Y2) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ ดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการของสถานศึกษา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Y3)  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันโดยชุมชนได้มีส่วนรับรู้ และร่วม
รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมท าให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน และร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัช เสือทรงศิล (2556) ที่ว่า ผลการด าเนินกิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ทุกคนจะได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จ านง แก้ว
เนื้ออ่อน (2552) ที่ว่า ในการจัดการศึกษาชุมชนจะมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในทางสังคมและประโยชน์
ส่วนตน 

 7.3 คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งหมดมี 2 ด้านคือด้านลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 
(X5)  และด้านภูมิหลังทางสังคม (X2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อาจเป็น
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เพราะว่า คุณลักษณะทั้งสองด้านเป็นตัวชี้วัดผู้บริหาร ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะส่งผลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีประสบการณ์การท างาน
สามารถก าหนดเป้าหมายหลักของสถานศึกษา สามารถพัฒนาองค์กรให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย แจ็คคลิน (Jacklin,1983) พบว่า คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมากในการ
ก าหนดนโยบาย และการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมา  
สามเพชรเจริญ (2550) พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย พลาย
แดง (2557) พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ ด้านลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับงาน  
   จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะทางกาย (X1) ด้านสติปัญญา (X3) และ
ด้านลักษณะทางสังคม (X6) โดยภาพรวม ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกันกับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจัดการ
ด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาการศึกษาใน
ปัจจุบันเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งจึงเกิดผลดีต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งคุณลักษณะทางกายของผู้บริหารเป็นเพียงลักษณะด้านกายภาพเป็นสิ่ง
แรกที่ท าให้ผู้ อ่ืนมองเห็น และเกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเท่านั้น (Stogdill, 1974) หากเมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มองเห็นความสามารถท่ีแท้จริงใน การบริหารงานของผู้บริหารก็จะมองข้ามไป ส่วนลักษณะทางด้านสติปัญญา 
เป็นความสามารถที่ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ได้ หากเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ มีความ
พยายาม  ไม่ท้อแท้ต่อการหาความรู้ และขยันมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้จากการอ่าน การฟัง การเขียน สนใจวิชาการ
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ได้เช่นกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต,ิ 2543) และคุณลักษณะทางสังคม ในการเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้มีฐานะทางสังคมดี (ธีระ รุญเจริญ, 
2550) เป็นความสามารถในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและไว้วางใจเท่านั้น คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้บริหาร จึงควรค านึงถึงมาตรฐานในการท างาน (Stadt, 1973) และในปัจจุบันผู้ที่ท าหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แต่ละ
แห่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิทางการศึกษาสูง ก่อให้มีความเข้าใจง่ายในการท างานร่วมกับ
สถานศึกษา บางคณะมีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่า หนึ่งสมัย  
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8. ข้อเสนอแนะ  

 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของตนเอง โดยน า
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการจัดการอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา     
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปจัดการ
อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดของตนเอง ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มากขึ้น 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปจัดการ
อบรมพัฒนาผู้บริหารในด้านคุณลักษณะทางกาย ด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ และด้านลักษณะทางสังคม เพ่ือให้
เกิดการยอมรับและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอ่ืน ๆ  
 3) ควรศึกษาวิธีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย  เขต 2. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย , 
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จ านงค์ แก้วเนื้ออ่อน. (2552). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  

จิณณวัตร ปะโคทัง. (2549). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเด่น 
โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.  

จิราพร ธรรมเจริญ. (2553). รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  

จิริยาวราวรรณ  พลยศ. (2554). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนในกลุ่ม CEO วังหิน 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. บทความการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชธานี 

จีระศักดิ์ ซังพุก. (2547). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม. (2550). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบางใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  

เฉลียว ศุภษร. (2545). คุณลักษณะของผู้บริหารประถมศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
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