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  The objectives of this thesis were as follows; 1) to study the leadership of 

administrators in the early childhood development centers under the Bangkok  

Metropolitan Administration, 2) to study the center committee’s participation in the 

early childhood development centers under the Bangkok Metropolitan 

Administration, and 3) to study the administrators’ leadership affecting the center 

committee’s participation in the early childhood development centers under the 

Bangkok Metropolitan Administration. The 245 samples consisted of center 

administrators, center committee members and center personnel. The data were 

collected by questionnaire and analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and regression analysis.  

 The results of the research were found that: 

 1. The leadership of administrators of the early childhood development 

centers under the Bangkok Metropolitan Administration was at a high level overall and 

in aspects. The highest level was on loyalty, followed by targeting, tolerance, 

personnel administration, basic needs, principle adherence, government principles, 

working rules, planning, and vision respectively. 

 2.  The center committee’s participation in the early childhood development 

centers under the Bangkok Metropolitan Administration was at a high level totally and 

in details. Ranking from the highest to the lowest level, it started with the 



ช 

participation in administration, followed by decision making, assessment and 

evaluation, and mutual benefits respectively.  

 3. The administrators’ leadership highly affected the center committee’s 

participation in the centers (β = 0.767) with the predicting efficiency at 58.80%. The 

overall relationship result was found with a significant statistical figure at 0.01.  

 The raw score   𝑦�  =  3.996 + 0.555 (Leadership) 

 The standard equation  �̂�y = 0.767 (ZLeadership) 
 

Keywords : Leadership, Participation of center committee, Early childhood 

     development center    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดเนื่องจากบุคคลหลายฝายท่ีไดชวยเหลือในครั้งนี้ ผูวิจัยใคร 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูทาง

การศึกษาดานการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 

 ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีไดอํานวยความสะดวกใน

การศึกษาตลอดหลักสูตร ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย.ดร.สุวิทย ภาณุจารี ท่ีกรุณาเปน

ประธานควบคุมการสอบ ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอนใหความรูระดับมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอกราบขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานท่ีไดให

คําแนะนําเก่ียวกับความถูกตองของเนื้อหาในเลมวิทยานิพนธดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระปริยัติสารเวที, ดร. และ ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ ท่ีใหความ

อนุเคราะหรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตลอดจน

ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ

ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี ขอกราบขอบพระคุณพระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร., ดร.ฐิติพัฒน 

หิรัญนิธิธํารง และผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญจันทร สีสันต ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ี

ถูกตอง ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง  

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานท่ีไดใหความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอดจน

คุณวัลลา คงธรรม และเพ่ือนนักศึกษาระดับปริญญาโททุกทานท่ีคอยเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูโกมุทสิทธิการ, ดร., นางจิตสุภา ติยะสุวรรณ และนางสาว

จุฑามาศ แสดงหาญ ท่ีใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณผูบริหาร

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานครทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

 ขอขอบคุณครอบครัว และญาติมิตรทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีคอย

หวงใยใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจตั้งแตเริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา 

 คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเครื่อง

สักการบูชาคุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารยท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูท่ีมีคุณคา

ยิ่งและขอแผคุณความดีนี้ใหแกเพ่ือนมนุษยและสรรพสัตวทุกรูปทุกนาม พรอมท้ังเจากรรมนายเวรใน

ทุกภพทุกชาติดวยเทอญ  

 

ศรปีระภา  สงศักดิ์ชัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน อันเปนยุคที่มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากดานเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ทําใหประเทศตาง ๆ เขามาใกลชิดกันมาก
ข้ึน กระแสโลกทั้งในรูปของทุนและขอมูล รวมทั้งคานิยมบางประการ เชน สิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดลอม ไดขยายตัวครอบคลุมไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  อยางรวดเร็วสงผลกระทบ
ตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนที่เปนพลโลก รวมถึงประชากรที่อยูในวัยของการปูพื้นฐานสําคัญในดาน
พัฒนาการ น่ันคือ เด็กในชวงปฐมวัย การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ก็จําเปนตองมีแนวทางใน
การดําเนินการจึงจะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และเน่ืองจากวิชาชีพทางการ
ศึกษาเปนวิชาชีพช้ันสูง ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพโดยใชขอมูลจากงานวิจัย
ประกอบการบริหารงานจึงจะทําใหบรรลุผลได 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
ประกอบ ดวยหาบท สําหรับบทแรกน้ีประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ของการวิจัย ขอคําถามในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ ขอบเขต
ของการวิจัย และนิยามศัพทเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 1.1.1 ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเด็กมาต้ังแต พ.ศ. 2522 โดยไดจัดทําแผนพัฒนาเด็กระยะยาว
และแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2522-2542 นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2535 ไดจัดทําแนวนโยบาย
การพัฒนาเด็กโดยใชสภาวะความตองการพื้นฐานและบริการสําหรับเด็ก (สพด.) และอดีต
นายกรัฐมนตร ี(นายอานันท ปนยารชุน) ไดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กข้ึน 
สาระทั้งหมดในแผนพัฒนามีประโยชนและกระตุนใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
เด็ก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 5)  
 แตในปจจุบันเปนที่นาวิตกและถือเปนวิกฤตของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากขอเท็จจริงจากการ
ประเมินสถานการณและทดสอบพัฒนาการอยางคัดกรองในเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ป) พบวา โดยภาพ 
รวมเด็กปฐมวัยมีแนวโนมพัฒนาการลาชาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและ
จริยธรรม เมื่อพิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ แลวสรุปไดดังน้ี 1) การเลี้ยงดู 2) การพัฒนาเด็ก (สํานัก 
งานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 11-16) ในสภาพปญหาเรื่องการพัฒนาเด็กน้ี คือการขาด
การมีสวนรวมของชุมชน ประชากรเปนสวนหน่ึงของสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ซึ่งการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในชวงอายุ 0-5 ป เปนชวงวัยที่มีอัตราการเรียนรูสูงสุด เปนชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่ 
สุดในการพัฒนาสมองของมนุษย การพัฒนาเด็กในวัยน้ีตองถือเปนการลงทุนที่คุมคา เปนการลงทุนที่



2 

นอยกวาคาใชจายในการตามแกปญหาของสังคมที่เกิดข้ึนเพราะความไมมีคุณภาพของประชาชน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา คํานํา) ดังน้ันการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพไดน้ัน จึงเปนความรับผิดชอบของทุกคน ทุกฝาย ทุกองคกร ทุกสถาบันในสังคมไทย ในการ
วางรากฐานของการพัฒนาคนตองปลูกฝงมาต้ังแตเด็ก ซึ่งเปนวัยที่ตองวางรากฐานการพัฒนาทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ใหเจริญงอกงามอยาง
ตอเน่ืองและเหมาะสม การมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ทุกคน ทุกฝาย ทุกองคกร ทุกสถาบันใน
การจัดการศึกษาจัดไดวาเปนจุดเนนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา  
 
 1.1.2 ปญหาการวิจัย 
            การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) เนนในเรื่องคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
คุณภาพการบริหารจัดการแบบใหม สําหรับความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับศักยภาพของ
ผูบริหาร ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในการบริหารอยางมืออาชีพจํานวนมากจึงเปนผูที่มีภาวะผูนํา 
เพราะภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่มีสวนในการกําหนดความอยูรอดและ
ความเจริญเติบโตขององคการ (ภารดี อนันตนาวี, 2555,หนา 77) นอกจากน้ีสํานักงานการสังเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม สํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ไดกลาวไววา บุคคลตาง ๆ ในชุมชนก็ควรนําเขามา
ชวยเหลือสถาบัน ฯ หรือศูนย ฯ และ/หรือ ชวยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาเด็ก องคกรตาง ๆ ในสังคม
ตองเขาใจเด็กปฐมวัยใหดีข้ึน เชน การสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน การมีสนามเด็กเลนที่
ปลอดภัยในชุมชน การจัดใหผูรูผูเช่ียวชาญในชุมชนมาใหความรูความบันเทิงแกเด็ก เปนตน (สํานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, 2557, หนา 11)  
 ดวยเหตุน้ี ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนซึ่งเปนสถาบันหน่ึงในสังคมที่ทําหนาที่หลักในการ
จัดการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนในชุมชนเปนคนดีมีคุณภาพของสังคม ในการดําเนินการจัด
การศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค จึงจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารตองใชกลยุทธในการที่จะให
ผูปกครอง ชุมชน องคกร สถาบันตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพราะเด็กวัยเริ่มแรก
ของชีวิต หรือที่เรียกวา “เด็กปฐมวัย” จัดไดวาเปนระยะที่สําคัญที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการทุก ๆ 
ดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะดานสติปญญาจะเจริญมากที่สุดและ
พัฒนาการใด ๆ ในวัยน้ีจะเปนพื้นฐานที่มีความสําคัญตอพัฒนาการในชวงอื่น ๆ ของชีวิตเปนอยาง
มาก (ศศิพันธุ เปยนเปยมสิน, 2553, หนา 3) ปจจุบันมีแหลงเรียนรูเกิดข้ึนมากมายในชุมชน ผูบริหาร
ในสถานศึกษา คือ บุคคลสําคัญที่จะตองประสานงานใหองคกรทองถ่ินและผูนําตาง ๆ ไดเขามารวม
กันเรียนรูและมีสวนรวมจัดการเรียนรูในสถานศึกษาใหมากที่สุด ทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและรูปแบบ อื่น ๆ (สํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2557, หนา 6) ความสําเร็จ
และประสิทธิภาพขององคกร ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา ภาวะผูนําเปนทั้งศิลปะที่จําเปนตอนัก
บริหารที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ ซึ่งผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน และบุคคลที่แสดงภาวะ
ผูนําก็จะเปนผูนํากลุม 
 
  



3 

 1.1.3 ความสําคัญของปญหาการวิจัย 
 ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ถือวาเปนปญหาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองตระหนักและใหความสําคัญเพราะเปนเรื่องหรือประเด็นที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 38, 39 และ 40 มีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การกระจายอํานาจและบริหาร
แบบมีสวนรวมเพื่อเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ ในสังคมไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันสังคมอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถเห็นเปนรปูธรรมไดจากพระราชบญัญัติที่
กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาในหนวยงานการศึกษาทุกระดับ 
ในการเปลี่ยนแปลงน้ีตองมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการประกอบดวย ตัวแทนที่มาจากคณะ
ตาง ๆ ในชุมชน เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และสวนมาตรา 24 
(6) ไดกําหนดไววา จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ การประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ กําหนดเปน
แนวทางใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
สํานักนายกรฐัมนตร,ี 2553, หนา 8-15) นอกจากน้ียังมียุทธศาสตรในการใหประชาสังคมทุกระดับมี
สวนรวมมากที่สุด ในการผลักดันและสรางความตระหนักแกสังคม ใหคํานึงถึงความสําคัญของการ
สนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชน ใหไดรับการศึกษาต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต รูปแบบการมีสวน
รวมที่หลากหลาย ไดแก การใชกระบวนการกลุม การระดมความชวยเหลือ และความรวมมือจาก
ชุมชนทุกระดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หนา 6) การศึกษาจึงไมใชเรื่องของคนใด
คนหน่ึงที่จะรับผิดชอบแตเปนเรื่องของทุกคนจะตองรวมกันสรางสรรคใหเจริญกาวหนา เพราะ
การศึกษามีความหมายกวางไกล เปนกระบวนการในการพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามทั้งทาง
รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา มีความเปนมนุษยโดยสมบูรณที่จะอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข (เมตต เมตตการุณจิต, 2547, หนา 48) 
 เน่ืองดวยศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในกรุงเทพมหานครมีการจัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือ
ประชากรที่มีรายไดนอยใหมีโอกาสไดเตรียมความพรอม ชวยเสริมสรางพัฒนาการที่ถูกตองสมวัย
ใหแกเด็กและเปนการแบงเบาภาระครอบครัว ซึ่งในฐานะที่กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลแกไขปญหาพัฒนาเมืองใหคนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยเฉพาะในเรือ่งการศึกษา ดังน้ันการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เปน
การเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่ง
การจัดการศึกษาปฐมวัยจะจัดไดตรงตามวัตถุประสงคไดน้ันตองไดรับความรวมมือจากบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เปดโอกาสใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนการจัดการศึกษาที่บาน หรือการเขา
มามีสวนรวมจัดการศึกษาในสถานศึกษา ในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาจึงถือเปนตัวชีวัดหน่ึงที่
สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของการจัดการศึกษาตอไป  
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 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวมาในเบื้องตน ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนและเลือก
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดวยหวังวาผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษา ผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมซึ่งเปนหลักสําคัญของการ
พัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่แทจริงและยังยืน อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน เพื่อสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดเติบโตเปนผูใหญที่
สมบูรณและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ในทางตรงกันขามหากปญหาน้ีไมไดรับการแกไขหรือ
หาแนวทางที่ถูกตองแลวอาจกอใหเกิดพัฒนาการลาชาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา
และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบรหิาร ศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียน กรงุเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 คําถามการวิจัย 
 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยไว ดังน้ี 
 1.3.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 
 1.3.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 
 1.3.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร หรือไม 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล จึงไดต้ังสมมติฐาน  
ในการวิจัยไว ดังน้ี   
 - ภาวะผูนําของผูบริหารอยางนอยหน่ึงดานสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย   
 

  ในการวิจัยครั้ ง น้ีผู วิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของเซอรจิโอวานนี 
(Thomas J.  Sergiovanni, 1996, pp. 10-11) ซึ่งไดกลาวไววาภาวะผูนําที่มีคุณภาพควรมี 10 ดาน 
(The 10-p Model of Quality Leadership) ดังน้ี 1) ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) 2) การ
มองการณไกล (Perspectives) 3) มีหลักการ (Principle) 4) หลักในการทํางาน (Platform) 5) หลัก 
การปกครอง (Politics) 6) ความมุงประสงค (Purposing) 7) การวางแผน (Planning) 8) ความยืนหยัด 
(Persisting) 9) การบริหารคน (People) และ 10) ความรักองคกร (Patriotism) มาเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยในสวนที่เปนตัวแปรตน สวนในดานตัวแปรตามการมีสวนรวมผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดของ
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff, 1997, pp. 7-9) ที่มี 4 ข้ันตอนมาเปนกรอบแนวคิดดังน้ี 
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 
3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  

 
                     ตัวแปรตน                                              ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)            (Dependent Variables) 
 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
ที่มา : * Thomas J.  Sergiovanni. Leadership for The  Sehoolhorse  : How is It Different? 

: Why is It Important?. New York: McGraw-hill, 1996, pp. 10-11. 
 : ** Cohen, J.M. ; & Uphoff , N.t. Rural development participation : Concept and 

measures for project design implementation and evaluation. London : Rural 
Development Committee Center For International Studies, Cornell University. 
1997, pp. 7-9. 

ภาวะผูนําของผูบริหาร (Xtot) * 

1. ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites)  (X1) 
2. การมองการณไกล (Perspectives) (X2) 
3. มีหลักการ (Principle) (X3) 
4. หลักในการทํางาน (Platform) (X4)  
5. หลักการปกครอง (Politics) (X5)  
6. ความมุงประสงค (Purposing) (X6)  
7. การวางแผน (Planning) (X7)  
8. ความยืนหยัด (Persisting) (X8)  
9. การบรหิารคน (People) (X9)  
10.ความรักองคกร (Patriotism) (X10) 
 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
(Ytot) ** 

1.การมสีวนรวมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) (Y1) 
2.การมสีวนรวมในการดําเนินงาน
(Implementation) (Y2) 
3.การมสีวนรวมในการรบัผลประโยชน 
(Benefit) (Y3) 
4.การมีสวนรวมในการประเมินผล  
(Evaluation) (Y4) 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 
 
 1.6.1 ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุร ี
จํานวน 67 ศูนย ฯ จํานวนทั้งสิ้น 335 คน ในปการศึกษา 2559 
               
 1.6.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยจํากัดขอบเขตดานเน้ือหาไว ดังน้ี  

 เน้ือหาการวิจัยมี 2 สวนที่สําคัญคือตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตัวแปรตนไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร
ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Thomas J. Sergiovanni, 1996, pp. 10-11) ที่กลาวถึงภาวะผูนําที่
มีคุณภาพควรมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality Leadership) คือ 1) ความจําเปน
พื้นฐาน (Prerequisites) 2) การมองการณไกล (Perspectives) 3) มีหลักการ (Principle) 4) หลักใน
การทํางาน (Platform) 5) หลักการปกครอง (Politics) 6) ความมุงประสงค (Purposing) 7) การ
วางแผน (Planning) 8) ความยืนหยัด (Persisting) 9) การบริหารคน (People) และ 10) ความรัก
องคกร (Patriotism) สวนตัวแปรตามไดแก การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งตาม
แนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff, 1997, pp. 7-9) แบงเปน 4 ดาน คือ 1) การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 3) การ
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  
 
 1.6.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ผูวิจัยไดศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี จํานวน 59 ศูนย ฯ 14 
เขต ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขต
ทุงครุ เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด            
เขตภาษีเจริญ เขตราษฎรบูรณะ และเขตหนองแขม  
 
 1.6.4 ขอบเขตดานเวลา  
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2561 
 

1.7 นิยามศพัทเฉพาะ 
  
 ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ศิลปะหรือวิธีการที่ผูบริหารใชโนมนาวจูงใจใหสมาชิกใน
กลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตามดวยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา ความเช่ือมั่น 
กระตือรือรน ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว
รวมทั้งความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน เห็นการณไกล มอง
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อนาคตขององคกรและวางแผนสําหรับวันขางหนาเปนหลัก มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม มีจิต
สาธารณะ เปนผูออกแบบ เปนผูใหบริการ เปนคร ูเปนผูสอน เปนผูฝก เปนพี่เลี้ยงและรูจักการทํางาน
เปนกลุม เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาประกอบ 
ดวย 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการ
ปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) ความรัก
องคกร 
  ความจําเปนพ้ืนฐาน (x1) หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูบริหารที่จะพัฒนา และคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกปญหาแกขอขัดแยงโดยใชวิธีที่
สรางสรรค และมีประโยชนในหนวยงาน ระงับความขัดแยงอยางเรงดวน รูปแบบการตัดสินใจโดยใช
หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ คือ การรับรูและกําหนดปญหา การเลือกทางแกปญหาเปนการตัดสินใจ 
ซึ่งการตัดสินใจจะถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับขอมูลขาวสารที่ไดรับมา การบริหารงานเปนทีม และ
กระบวนการกลุม ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมทํางานเปนกระบวนการ
กลุม เปนตน 
  การมองการณไกล (x2) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะมองเห็นความ
แตกตางระหวางยุทธวิธี และยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี มีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่อง การวางแผนงาน การจัดระเบียบงาน การประสานงาน การสื่อ
ความหมาย การกระจายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การมีมนุษยสัมพันธ การฝกอบรม กระบวนการกลุม 
มีวิสัยทัศนและมีแนวความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถรับรูภารกิจที่ตองทําทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย สามารถที่จะคาดคะเนไดถึงสิ่งหรือเหตุการณ
ที่เกิดข้ึนตอไปอีกไดอยางถูกตอง นํามาซึ่งผลผลิตที่ไดคุมคา   
  มีหลักการ (x3) หมายถึง การที่ผูบริหารมีแนวคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดแนวทาง การวางมาตรฐาน การเตรียมการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย  
  หลักในการทํางาน (X4) หมายถึง การที่ผูบริหารนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชใน
การปฏิบัติงานในการแกปญหาตาง ๆ มีการวางแผน กําหนดเปาหมายและจุดประสงค และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางเกณฑเปนแนวปฏิบัติ หลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว 
  หลักการปกครอง (X5) หมายถึง การที่ผูบริหารใชอํานาจในการสรางความรวมมือที่จะ
ทําใหบุคลากรหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีหลักในการบริหารงาน รูจักถายทอด
ความรูใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานได รูจักรับผิดชอบ และวางระเบียบ กฎเกณฑสําหรับสังคม 
เพื่อใหสังคมมีความปกติสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอย ยุติธรรม และเสมอภาคกัน   
  ความมุงประสงค (X6) หมายถึง การที่ผูบริหารปฏิบัติงานโดยต้ังจุดประสงคในการ
ทํางานเปนการต้ังเปาหมาย และช้ีแจงจุดประสงคใหผูรวมงานไดรับทราบอยางชัดเจน โดยยึด
เปาหมายที่ต้ังไวเปนหลกั ชวยใหผูบริหารไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ไดตามหลักการ มีการกําหนดกฎเกณฑ 
วิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินการวางแนวทาง
ปฏิบัติงานไปตามทางเดียวกัน  
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  การวางแผน (X7) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการคิดที่มีการศึกษาคนควา วิเคราะห
ขอมูลมาเปนอยางดีและการตัดสินใจที่ละเอียดออน และตองกระทําใหเสร็จสิ้นกอนจะมีการดําเนิน
กิจกรรม ต้ังจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ เพื่อจะ
จัดสรรทรัพยากร วางนโยบาย กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงแผนหรือจัดทําแผนใหม และปรับปรุงดานการประสานงาน 
  ความยืนหยัด (X8) หมายถึง ความยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปน
เปาประสงคและผลผลิต ยึดมั่นในหลักการ เช่ือมั่นในนโยบายหรือหลักการ ปฏิบัติตนตามหลักการ 
โนมนาวจิตใจ สื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางาน และควร
ยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน  
  การบริหารคน (X9) หมายถึง กระบวนการในการบริหารคน การวางนโยบายและ
โครงสรางเกี่ยวกับบุคคล การสรรหาบุคลากร การดําเนินการใหบุคคลของหนวยงานไดมีความ
เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติหรือใหมีความสามารถสูงข้ึน สรางบรรยากาศของความรวมมือ สงเสริม
และสนับสนุน จูงใจใหบุคลากรรวมงานดวยความเต็มใจมีความสุข การจัดสวัสดิการและ/หรือสิ่งตอบ
แทนตาง ๆ ตามความตองการของบุคลากร  
  ความรักองคกร (X10) หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม กอใหเกิดแรงศรัทธา 
แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคกรอยางซื่อสัตย ทําใหการทํางานประสานกนั
ใหความรวมมือตอกันเปนอยางดี ทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละเพื่อหนวยงาน เมื่อบุคลากรรูสึก
วาระบบของหนวยงานสงเสริมสนับสนุนใหเขากาวหนา มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขา
กําลังทําอยู แสดงความรูสึกถึงความรับผิดชอบ/หนาที่ และทํางานอยางมีความหมาย    
 การมีสวนรวม หมายถึง การเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับองคกร เปนกระบวนการที่เปด
โอกาสใหบุคคลในองคกรมีสวนรวมกันประกอบกิจกรรม หรือ รวมคิดรวมเสนอ รวมวางแผน รวมกัน
ปฏิบัติการ โครงการ นโยบายตาง ๆ รวมทั้งรวมรับผิดชอบ รวมแสดงความคิดเห็น รวมแกปญหาของ
การบริหาร เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนในการรวมตัดสินใจ ดําเนินการ รวม
ประเมินผล และรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคประกอบ 
ดวย 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมนิผล 
  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลหรือกลุมคน
แบบมีสวนรวมในการตัดสิน ศึกษาหาความรู เพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดาน
นโยบาย วางแผน กําหนดแผนพัฒนาการศึกษานําไปสูการคิดริเริ่มโครงการ การเลือกทําโครงการ 
งาน และกิจกรรม รวมทั้งการกําหนดแนวทางระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลหรือกลุมคน
แบบมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนการดําเนินตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน มีการ
ใหความชวยเหลือในการแกปญหา และชวยเหลือในกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
เชน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู เปนตน สนับสนุนทรัพยากร
ตาง ๆ เชน งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เปนตน เสนอแนะแนวทางวางแผนการดานทรัพยากร 
ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ ขอมูลขาวสาร และประสานความรวมมือ 
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  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน หมายถึง การที่ไดรับมอบหมายใหทํางานที่ตรง
กับความสามารถของตน การไดรับความรวมมือความชวยเหลือจากผูปกครองชุมชนและองคกรสวน
ทองถ่ินทําใหเกิด ความสัมพันธ ความสามัคคี ลดความขัดแยงภายในหมูคณะ ทําใหมีผูเขามามีสวน
รวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ มคีวามรูสึกเปนเจาของ  
  การมีสวนรวมในการประเมินผล  หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลหรือกลุมคน
แบบมีสวนรวมในการประเมินผล การเขามามีสวนรวมใหความเห็น เสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ติดตาม แกปญหา รับทราบ ใหความเห็นชอบในการ
จัดการศึกษา มีการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรมขององคกร เพื่อแสวงหาขอดีและขอบกพรอง
ของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไข สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน เพื่อผลประโยชนรวมกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง ประธานศูนย ผูบริหาร
ศูนย ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษย
เกาและผูทรงคุณวุฒิของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี หรือเรียกวา 
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝง
ธนบุรี จํานวน 67 ศูนย ฯ ซึ่งดําเนินงานโดยรัฐหรือเอกชน ที่บิดามารดานําเด็กมาฝากไวเฉพาะเวลา
กลางวัน ดําเนินงานพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนอายุต้ังแต 2-6 ป เขารับการพัฒนาเตรียมความพรอม
กอนเขาประถมศึกษา ที่บริหารโดยกรุงเทพมหานคร 

เด็กกอนวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุต้ังแต 2-6 ป จะเปนชวงวัยที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปนวัยที่แสวงหาการเรียนรูในทุกเรื่องสามารถ
สรางฝกและพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดงาย และเมื่อเรียนรูแลวจะสามารถจดจําไวนาน 
ถือวาเปนวัยทองแหงการเรียนรู 

ผูบริหารศูนย หมายถึง หัวหนาศูนย ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการศูนย หรือประธาน
ศูนยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี 

สถานศึกษา หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง 2-6 ป เปนศูนยพัฒนา 
เด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี 

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง อาสาสมัครผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูที่ไดเขารวมการประชุม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี 14 เขต ไดแก เขตคลองสาน เขต
จอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตทุงครุ เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตบาง
ขุนเทียน เขตบางแค เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตราษฎรบูรณะ และเขตหนองแขม  
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1.8 ประโยชนที่ไดรับ 
 
 1.8.1 ทําใหทราบถึงภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
 1.8.2 ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก       
กอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
 1.8.3 ทําใหทราบถึงภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 1.8.4 สามารถนําขอมูลและแนวทางไปใชในการวางแผนของผูบริหาร เพื่อทําใหเกิดการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
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บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร 
   2.1.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา    
   2.1.2 ภาวะผูนําของผูบรหิาร   
   2.1.3 ความสําคัญของภาวะผูนําของผูบรหิาร   
   2.1.4 องคประกอบของภาวะผูนํา   
   2.1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัภาวะผูนํา    
    2.1.6 ลักษณะผูนําที่มปีระสิทธิภาพ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม   
   2.2.1 ความหมายของการมสีวนรวม   
   2.2.2 ความสําคัญของการมสีวนรวม   
   2.2.3 การมสีวนรวมของชุมชน  
   2.2.4 การมสีวนรวมบรหิารการศึกษา  
   2.2.5 องคประกอบของการมสีวนรวม 
   2.2.6 ประโยชนของการมีสวนรวม   
   2.2.7 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
   2.2.8 ลักษณะของการมสีวนรวม 
 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา  

 2.3.1 ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.3.2 ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา 

   2.3.3 องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.3.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2.3.5 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ   
 2.5 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  
   2.5.1 ความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
   2.5.2 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร 
   2.5.3 บทบาทหนาที่ของผูที่เกีย่วของในการดําเนินงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน 
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 2.6 สรุป 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร 
  
 ภาวะความเปนผูนํา (Leadership) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชา
บุคคลอื่นโดยไดรับการยอมรบัและยกยองจากบุคคลอื่นเปนผูใหบุคคลอื่นไววางใจและใหความรวมมือ 
เพื่อใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ ความเปนผูนํา หมายถึง   
ผูที่มีความสามารถในการใชศิลปะในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จดวยความเต็มใจ ความเปนผูนําบางครั้งเรียกวา ประมุขศิลป ซึ่งหมายถึง ศิลปะในการนําตอง
อาศัยองคประกอบหลายอยางประกอบเขาดวยกัน ตามแนวคิดด้ังเดิมถือวาภาวะความเปนผูนําเกิด
จากคุณสมบัติสวนตัว แตแนวคิดในปจจุบันถือวาความเปนผูนําเกิดจากคุณสมบัติหรือพฤติกรรม 
ความรู ความสามารถสวนตัวของผูนําแตละคน พฤติกรรมของผูนําแตละคนแตกตางกันไปตามสไตส
ของแตละคน (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556, หนา 2-3) ซึ่งภาวะผูนําน้ันไดรับความสนใจ และมี
การศึกษามาเปนเวลานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํามีความสามารถใน
การนําหรือมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกัน สภาวการณที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอิทธิพล สามารถสรางความเช่ือถือศรัทธา จูงใจให
บุคคลอื่นปฏิบัติตามในชุมชน หนวยงาน หรือสังคมน้ัน 
 
 2.1.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 
 พิชาภพ พนัธุแพ (2555, หนา 9) ไดกลาวไววา คําวา ภาวะผูนํา และคําวา ผูนํา ตองแยก
ออกจากกันเพราะคําวา “ภาวะผูนํา” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542, อางถึงใน พิชาภพ 
พันธุแพ, 2555, หนา 9) น้ันเปนคําที่แสดงถึงคุณสมบัติ หรือเปนคุณสมบัติของผูนํา เชน สติปญญา ความ
ดีงาม ความรูความสามารถของบคุคล พูดดวยภาษาแบบชาวบานก็คือ “ความเปนผูนํา” ซึ่งพระธรรมปฎก 
(2540, หนา 5) กลาววา ผูนํา คือ เปนคนที่จะนําไปสูจุดมุงหมายตาง ๆ หรือเปนบุคคลที่จะมาประสาน
ชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่จะเปนการอยูรวมกันก็ตามหรือทําการรวมมือกันก็ตาม ใหพากันไป
ดวยดีสูจุดมุงหมาย ที่ดีงาม โดยถูกตองตาม “ทํานองครองธรรม” ด้ังน้ันจะเห็นไดวาคํา 2 คําน้ีจะแยก
ออกจากกันโดยเด็ด ขาดไมได คําวาผูนําจะตองมีคุณสมบัติติดตัวผูนํามาดวยเสมอ  
 ความหมายของผูนํา กาญจนา สิริวงศาวรรธน (2550, หนา 20) กลาววา ผูนํา หมายถึง 
บุคคลผูซึ่งสังคมใหการยอมรับ นับถือ ยกยองหรือแตงต้ังใหเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ช้ีขาด 
และมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในสังคม หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมคนอื่น ๆ และมีความสามารถใน
การจูงใจใหผูอื่นรวมกันทํางานและดําเนินการตาง  ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบารนารด (Barnard, 1973, p. 84, อางถึงใน กาญจนา สริิวงศาวรรธน, 2550, หนา 
19) ใหความหมายไววา ผูนํา คือ ผูที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาระดับธรรมดาในการใชวิธีทางสังคมเพื่อ
กระตุนใหคนอื่นรวมรับผิดชอบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ สวนยุงยุทธ เกสรสาคร (2552, หนา 
56) กลาววา ผูนํามักเปนตัวการสําคัญ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในหนวยงาน ทั้งน้ีเพราะ
เปนผูมีอิทธิพลตอจิตใจของบุคลากรอื่นจํานวนมาก ในปเดียวกันเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552, หนา 8) 
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กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายซึ่งอาจโดยการเลือกต้ังหรือแตงต้ัง และเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถที่จะจูงใจ ชักนํา หรือช้ีนําใหสมาชิกของกลุมรวม
พลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ  
 ในขณะที่ภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 78) ไดกลาวไววา ผูนําเปนผูมีพลังอํานาจสามารถ
โนมนาวจิตใจคนอื่นใหทําตามโดยอาศัยคุณงามความดี เรียกวา “พระคุณ” ซึ่งเนตรพัณณา ยาวิราช 
(2556, หนา 1) ไดกลาวไววา ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับและยกยองจาก
บุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังข้ึนมา หรือไดรับการยกยองใหเปนหัวหนาในการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับสัมมา รธนิธย (2556, หนา 276) ไดกลาวไววา ผูนํา หมายถึง ผูที่ไดรับการ
ยอมรับหรือไดรับมอบหมายใหมีบทบาทอิทธิพลเหนือกลุมบุคคลในการประสานงาน ควบคุม ขจัด
ความขัดแยง และฟนฝาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน สวนฮัลพิน (Halpin, 1998, p. 28, อางถึงใน อาลิยะ บุนทะวง, 2557, 
หนา 16) ไดกลาวไววา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใน 5 ประการตอไปน้ี 1) บุคคลที่มี
บทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) บุคคลที่มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น ๆ 3) 
บุคคลที่มีบทบาทสาํคัญที่สดุในการอํานวยการใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) บุคคลที่
ไดรับการคัดเลือกจากผูอื่นใหเปนผูนํา และ 5) บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน 
ดานเทอรรี่ (Terry, 2001, p. 450, อางถึงใน อาลิยะ บุนทะวง, 2557, หนา 16) ไดกลาวไววา ผูนํา 
คือ ผูใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
นอกจากน้ี เรยมอนด เจ. เบอรด้ี (Raymond J. Burdy, 1967, p. 8, อางถึงใน พระมหาชวง ชุติมนฺตี 
(ฤทธิวัน), 2558, หนา 10) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่จะสามารถชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความ
เต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือมั่นในตนเองและสามารถคลี่คลายความตึงเครียดตาง ๆ ลงได และ 
สามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว    
 จากนิยามดังกลาวพอสรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีศิลปะหรือมีอํานาจที่มีอิทธิพลตอ
กลุมหรือสังคมใหความไววางใจไมขัดขวาง ใหความรวมมือ เช่ือใจ ยอมรับ นับถือ ยกยองหรือแตงต้ัง
ใหเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ช้ีขาด มีความสามารถในการจูงใจใหผูอื่นรวมทํางาน และสามารถ
ดึง ความสามารถของผูอื่นมาใชในการดําเนินการ จนงานของกลุมหรือขององคกรบรรลุผลสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 ความหมายของภาวะผูนํา กาญจนา สิริวงศาวรรธน (2550, หนา 20) ใหความหมายวา 
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหน่ึงมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกลุมคนอื่น โดยที่จะโนมนาว
และจูงใจใหกระทาํตามสิ่งที่ตองการใหบรรลุเปาหมายตามที่กลุมไดรวมกันกําหนดข้ึนหรือเปาหมายที ่
องคกรไดต้ังข้ึน สวนสัมมา รธนิธย (2553, หนา 31) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพล
ของบุคคลหรือของตําแหนงโดยการจูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการของ
ตนดวยความเต็มใจ ยินดีที่จะใหความรวมมือเพื่อจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตามที่
กําหนดไว ภาวะผูนําจึงเปนความสามารถของผูนําในการชักจูงหรือโนมนาวผูอื่นใหคนหาหนทางที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดใหอยางกระตือรือรน และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขาเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันแลวกระตุนใหดําเนินไปสูเปาหมาย ในขณะที่เซอรจิโอวานนี และมัวร (Sergiovani 
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and Moore, 1989, p. 213 อางถึงใน พระครูภัทรธรรมคุณ, 2554, หนา 10-11) กลาววา ความเปน
ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการเกลี้ยกลอม จูงใจของผูนําที่จะใหผูตามประพฤติปฎิบัติตาม
จุดประสงคของผู นําหรือจุดประสงครวมกันของผู นํากับผูตาม อาจเปนการใหรางวัลหรือให
คุณประโยชนแกผูตาม ในกรณีที่ผูตามปฏิบัติตามจุดประสงคของผูนําหรือจุดประสงครวมกันของผูนํา
กับผูตามอยางดีย่ิง          
  จอมพงศ มงคลวนิช (2555, หนา 210) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา เปนพฤติกรรมของบุคคล
ในการใชอิทธิพลชักนําผูตามใหเต็มใจและกระตือรือรนในการกระทําการตามตองการเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกัน สวนพิชาภพ พันธุแพ (2555, หนา 9) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ศาสตรและ
ศิลปะในการจูงใจคนใหกระทําตามมติรวมระหวางผูนําและผูตาม โดยที่ผูตามเต็มใจและมีความสุข
เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ในสวนของภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 77) ได
กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการและสถานการณที่บุคคลหน่ึงไดเปนที่ยอมรับใหเปนผูนํา
ในกลุมและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมบุคคลน้ัน สมาชิกในกลุมเ ช่ือวามี
ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่กลุมเผชิญอยูได โดยอาศัยอํานาจหนาที่หรือการกระทําของ
ผูนําในการชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว เนตรพัณณา ยาวิราช 
(2556, หนา 94) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง คุณสมบัติในการเปนผูนําที่ดีของผูออกคําสั่งไมใชเพียง
มีอํานาจตามตําแหนงเทาน้ัน แตจะชวยใหผูปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเช่ือมั่นในความเปน
ผูนําที่ออกคําสั่งในทิศทางที่ถูกตอง 
 ในขณะที่โบว่ีและคนอื่น (Bovee and others, 1993, p. 468, อางถึงใน สัมมา รธนิธย, 
2556, หนา 278) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุนและใชอิทธิพลตอผูอื่น
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ สวนชัยเสฏฐ พรหมศรี (2557, หนา 13) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา 
หมายถึง การโนมนาวและจูงใจผูตามใหปฏิบัติตามเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่ตองการของ
องคการ ในสวนของลิเคิรท (Likert, 1967, p. 172, อางถึงใน พระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน), 2558, 
หนา 18) กลาวไววา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง 
คานิยมและความสามารถในการติดตอพบประเจรจากัน ของบุคคลที่จะเขาไปเกี่ยวของดวย ดังน้ัน
เพื่อจะกอให เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผู นําตองแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่จะทําให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นวาควรสนับสนุนในความสามารถของเขา ซึ่งดาฟท (Daft, 1999, p. 5) ไดกลาว
ไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leader) และผูตาม (Followers) ซึ่ง
ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Purposes) นอกจากน้ี ยูคล (Yukl, 
2001, p. 2) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหน่ึงที่จะชักนํากิจกรรมของกลุม
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal)  
 จากการวิเคราะหความหมายของภาวะผูนําขางตนจะเห็นไดวา แนวคิดสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับกลุมคน และสมาชิกของกลุมมีความสัมพันธภายในตอกันอยางสม่ําเสมอ ในการน้ีจะมี
สมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือมากกวาถูกกําหนดหรือยอมรับใหเปนผูนํา (Leader) เน่ืองจากมีความแตก 
ตางในดานตาง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ ของกลุม ซึ่งถือวาเปนผูตาม (Followers) หรือผูใตบังคับบัญชา 
หรือลูกนอง (Subordinates)   
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             ดังน้ันจากนิยามดังกลาวพอสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะหรือวิธีการที่ผูบริหาร  
โนมนาวจูงใจใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตามดวยความยินดี ความ
ศรัทธา ความเช่ือมั่น เต็มใจ กระต้ือรือรน ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให
บรรลุเปาหมายรวมกันที่ไดกําหนดไว 
 
 2.1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 ผูบริหารที่มีความเปนผูนํา (Leadership) หรือภาวะผูนําซึ่งเปนคุณสมบัติของผูนําน้ัน ถือ
เปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานในองคกรเน่ืองจากจะทําใหผูรวม
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกองคกร เช่ือมั่น ศรัทธา รวมพลังใหเกิดการรวมมือ รวมใจ ไปสูการ
เปลี่ยนแปลง ประสานใหความสะดวกในการดูแล ใหความสนับสนุนและชวยเหลือใหผูรวมงาน
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ ดังน้ันในการบริหารงานจึงจําเปนอยางย่ิงที่
ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา หรือมีความเปนผูนําอยูในตัวของผูบริหารเพื่อใหการบริหารงานสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 รุง แกวแดง (2547, หนา 49) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารไววา ควร
ประกอบไปดวย 1) ความเปนมืออาชีพ คือตองมีศาสตรกําหนดหรือมีการศึกษา มีการเรียน ปญหาที่
พบมากในการเรียน คือ ศาสตรไมแข็ง เปรียบเสมือนยืนบนพื้นดินไมแข็งแรง เมื่อพื้นฐานไมแข็งแกรง
ทําใหเดินตอไปไมได 2) การฝกฝนเปนเรื่องจําเปน ตองทําตลอดเวลา สิ่งสําคัญคือตองบูรณาการการ
บริหาร เขากับกระบวนการใหได และ 3) ใชกระบวนการ PDCA ทุกปญหาตองมีการวางแผนการ
ทํางาน โดยใชกระบวนการ PDCA ซึ่งแยกไดดังน้ี P = วางแผน (Planning) D = ปฏิบัติ (Doing) C = 
ตรวจสอบ (Checking) และ A = ปรับปรุงแกไข (Acting) ในปเดียวกันวิชัย จันทวงษ (2547, หนา 
43) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารไววา ผูบริหารตองทําหนาที่เปนผูนํา กลาวคือ ตอง
เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษาการแสดงออก
ของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย ดังน้ันถาผูบริหารรูจักนําความ
บริสุทธ์ิใจในการทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นในเรื่องตาง ๆ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความ
สามัคคี รวมมือรวมใจในการทํางานซึ่งสงผลใหดําเนินงานบรรลุตามจุดประสงค สวนสัมมา รธนิธย 
(2553, หนา 25) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําของผูบริหารประกอบดวย ความสามารถทางวิชาการ ความ 
สามารถในการบิหารจัดการแบบมืออาชีพ ความมีวิสัยทัศน มีจิตสํานึกทางจริยธรรมและสาธารณะ 
นอกจากน้ียังตองมีความรูและความเขาใจในบริบทของสังคม และเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยในการ
บริหารงานผูบรหิารอาจจะมลีักษณะเปนผูออกแบบ เปนผูใหบริการ เปนครู เปนผูสอน เปนผูฝก เปน
พี่เลี้ยงและรูจักการทํางานเปนกลุม ทั้งน้ีเพื่อจะใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนด
ไวได  
 สรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ศิลปะหรือวิธีการที่ผูบริหารใชโนมนาวจูงใจให
สมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตามดวยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา 
ความเช่ือมั่น กระตือรือรน ทุมเทความพยายามอยางเต็มทีใ่นการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ได
กําหนดไวรวมทั้งความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน เห็นการณไกล 
มองอนาคตขององคกรและวางแผนสําหรับวันขางหนาเปนหลัก มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ม ี       
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จิตสาธารณะ เปนผูออกแบบ เปนผูใหบริการ เปนครู เปนผูสอน เปนผูฝก เปนพี่เลี้ยงและรูจักการ
ทํางานเปนกลุม เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา  
 
 2.1.3 ความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหาร 
 ในบริบทของการบริหารสถานศึกษาน้ันผูบริหารก็ควรจะมีภาวะผูนํา ซึ่งในทุกองคกร ภาวะผูนํา
ที่ประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถประยุกตทักษะที่ไดรับมาจากประสบการณ การเรียนรู และ
การสังเกต ภาวะผูนําจึงเปนศิลปะที่จาํเปนและสําคัญอยางย่ิงตอนักบรหิาร เน่ืองจากผูนํามีความสําคัญใน
การกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอความอยูรอด หรือการพัฒนาของกลุม เหมาะสม
ในการชักจูงโนมนาวผูอื่นใหดําเนินการรวมกัน มุงสูเปาหมายเดียวกันจนประสบความสําเร็จที่เปน
วัตถุประสงครวมกันของกลุมหรือองคการน้ัน ๆ ด้ังน้ันภาวะผูนําเปนองคประกอบทางการบริหารอยาง
หน่ึงที่มีความเปนพลวัตกลาวคือ มีการเคลื่อนไหวอยูในองคการน้ัน ๆ (สัมมา รธนิธย, 2553, หนา 15) ซึ่ง
มีนักวิชาการหลายทานไดสรุปรวบรวมความสําคัญของภาวะผูนําไวดังน้ี  
 อวยชัย ชบา (2538, หนา 165-166, อางถึงใน พัชรี จิรจีรังชัย, 2545, หนา 13) ไดกลาว
ไววา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการรวมกลุมของคนในองคกรดังตอไปน้ี 
  1. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยที่สุด ในองคกร
จึงเปรียบเสมือนบานที่อบอุน  
 2. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคกร เชน การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร 
งานบุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงาน เพื่อไปสูการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดคือสูญเสียนอยที่สุด  
 3. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจ ใหกับผู
ตามซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยใชแนวคิดและปรัชญาทางการบริหารตาง ๆ ที่มีอยู
แลว ซึ่งมีอยูในตําราวิชาการบริหาร เชน การบริหารโดยเนนวัตถุประสงค (MBO) การพัฒนาองคกร 
(OD) การจูงใจ (motivation) การควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM)  
 4. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะสรางวิสัยทัศนและอธิบายใหผูตามเขาใจ และเห็นภาพชัดเจนของ
จุดยืนที่องคกรที่ตนทํางานจะมุงไป และพยายามเช้ือเชิญ ชักชวนตอเน่ืองทุกยุคทุกสมัย ผลที่สําคัญ
ยอมเกิดข้ึนก็คือ พนักงานหรือผูใหบริการขององคกรก็จะรูจักปรับตัวใหสอดคลองตอลูกคาหรือ
ผูรับบริการในลักษณะตองถอยทีถอยอาศัยกันจึงจะเกิดความพึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย 
 5. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสรางคานิยม ความเช่ือ หรือวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปน
แบบแผนพฤติกรรมทีเ่รียนรูกันได ถาผูนําสรางวัฒนธรรมทีถู่กตองใหเปนปรชัญา แนวคิดและแนวการ
ปฏิบัติได หรือทําใหเกิดการรับรู การคิดและความรูสึกในแนวเดียวกันผูนําก็สามารถใชวัฒนธรรมน้ัน
ชวยในการบริหารงานไดงายข้ึน เพราะแบบแผนการปฏิบัติของกลุมคนสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของปจเจกบุคคลได  
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549, หนา 30-31) กลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา
จะตองมีความเกี่ยวของกับกระบวนการโนมนาว อิทธิพลกับกลุมคน ซึ่งจะตองใชความสามารถในการ
บริหารตนเองและครองใจผูอื่นได โดยสามารถใชคนอื่นทําบางอยางตามเปาหมายและแนวทางที่ตน
วาดฝนหรือคาดคะเนเองได สอดคลองกันกับ มัลลิกา ตนสอน (2545, หนา 165, อางถึงใน กาญจนา 
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สิริวงศาวรรธน, 2550, หนา 21) กลาววา ความเปนผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ 
(Authority) หรืออํานาจแฝง (Power) ในการกําหนดพฤติกรรมหรือความรูสึกของบุคคลอื่น ๆ ให
ยินยอมปฏิบัติตามที่ผูนําตองการ ดวยความเต็มใจ อิทธิพลของผูนําแตละคนแตกตางกันไปตามการ
กระทําของผูนํา ผูนําบางคนอาจมีอิทธิพลในดานของความเคารพนับถือ ความช่ืนชม ความพึงพอใจ
ของผูอื่น เน่ืองจากผูนําเปนผูมีพระคุณหรอืที่เรียกวามีอํานาจบารมีหรืออํานาจพระเดชพระคุณน่ันเอง 
ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ 
เน่ืองจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอความอยูรอด 
หรือการพัฒนาของกลุม หากมองแตผิวเผินเราจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเรื่องไมยากลําบาก แตการ
เปนผูนําที่ดีเปนสิ่งที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันน้ีองคการตาง ๆ มักจะประสบปญหาการขาดแคลน
ผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย การเสริมสรางภาวะผูนํา
เปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถในการใชอํานาจและชักจูง
ใหผูอื่นปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอื่นปฏิบัติตาม จนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน โดยผูนําจะตองแสดงภาวะผูนํา
และบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม 
   ในขณะที่สัมมา รธนิธย (2553, หนา 15) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา
มีความสําคัญตอคนหรือผูรวมงาน โดยผูนําจะพยายามทําใหผูรวมงานเกิดการยอมรับอิทธิพลและโนม
นาวทางใจ เพื่อจะใหคนปฏิบัติตาม ทั้งน้ีศักยภาพของผูนําน้ันมีผลตอผูรวมงานในดานความเช่ือมั่น 
ความนับถือ กําลังใจ และความอบอุนในการรวมงาน สวนภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 77-78) ได
กลาวไววา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยทีส่ําคัญประการหน่ึงที่มีสวนในการกําหนดความอยูรอดและ
ความเจริญเติบโตขององคการ โดยทั่วไปภาวะผูนำมีความสําคัญตอหนวยงาน ดังตอไปน้ี                
 1. เปนสวนที่ดึงความรูความสามารถตาง ๆ ในตัวผูบริหารออกมาใช กลาวคือ แมผูบริหารมี
ความรูและประสบการณตาง ๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาหากขาดภาวะผูนําแลว
ความรูความสามารถดังกลาวมักจะไมไดถูกนําออกมาใชหรือไมมีโอกาสใชอยางเต็มที่ เพราะไม
สามารถกระตุนหรือชักจูงใหผูอื่นคลอยตามและปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 2. ชวยประสานความขัดแยงตาง ๆ ภายในหนวยงาน หนวยงานประกอบดวยบุคคลจํานวนหน่ึง  
มารวมกันซึ่งจะมากหรือนอยแลวแตขนาดของหนวยงาน บุคคลตาง ๆ  เหลาน้ีมีความแตกตางกันในหลาย  ๆ
เรื่องเชน การศึกษา ประสบการณ ความเช่ือ ฯลฯ กลาวโดยสรุปคือ ภาวะผูนําชวยผูกมัดเช่ือมโยงใหสมาชิก
ของหนวยงานมีเอกภาพน่ันเอง   
 3. ชวยโนมนาวชักจงูใหบุคลากรทุมเทความรูความสามารถใหแกองคการ องคการจะตองมี ปจจัย
เอือ้อํานวยหลายอยางเพื่อที่จะทําใหสมาชิกต้ังใจและทุมเททํางานให เชน บุคคลไดทํางานตรงตามความถนัด
และความสามารถผูบังคับบัญชาตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ตองยุติธรรมและ
สิ่งสําคัญที่ขาดไมได คือ ผูบริหารขององคการจะมีภาวะผูนําในตัวผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการ
ยอมรับ เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นวาผูบริหารจะนําองคกรใหอยูรอด เจริญกาวหนา  ความภาคภูมิใจ 
เกียรติยศช่ือเสียงและความสําเร็จมาสูองคการ 
                4. เปนหลักยึดใหแกบุคลากรเมื่อหนวยงานเผชิญสภาวะคับขัน หรือ สภาวะที่อาจกระทบถึง
ความอยูรอด ภาวะผูนําของผูบริหารจะย่ิงทวีความสําคัญมากข้ึน เพราะในสภาพเชนน้ันผูบริหาร
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จะตองเพิ่มความระมัดระวัง ความรอบคอบ ความขัดแยง และกลาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตาง ๆ ภายในหนวยงานที่ขาดประสิทธิภาพตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานรอดพนจากสภาวะคับขันดังกลาว 
          นอกจากน้ีชัยเสฏฐ พรหมศรี (2557, หนา 13-14) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
คือ สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จ การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตองอาศัย
ภาวะทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ เปนอยางดี เพื่อทําใหบุคลากรทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหาร คือ ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญ
อยางย่ิง เพราะจะมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร เน่ืองจากภาวะผูนําจะมีสวนสําคัญทํา
ใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยที่สุด ชวยโนมนาวชักจูงใหบุคลากรทุมเทความรู
ความสามารถใหแกองคกร กําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบตอความอยูรอดของกลุม
ผูสรางคานิยม ความเช่ือ หรือวัฒนธรรม ทําใหเกิดการรับรู การคิดและความรูสึกในแนวเดียวกันใช
วัฒนธรรมน้ันชวยในการบริหารงานไดงายข้ึน จะนําไปสูการไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
นอกจากจะทํางานเกงแลว การเปนหัวหนาคนจะยังตองมีคุณสมบัติของการเปนผูนําดวย เพื่อให
บริหารทั้งคนและงานไดอยางมีประสิทธิผล ชวยใหผลผลิตของหนวยงานสูงข้ึนตามไปดวย  
  
 2.1.4 องคประกอบของภาวะผูนํา (Leadership Components) 
 ลักษณะของผูบริหารมีความเปนผูนําแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง นับต้ังแต
อิทธิพลต้ังแตยังเยาววัย ประสบการณ การฝกอบรมจนกระทั่งลักษณะการบริหารงานปจจุบัน 
สภาพแวดลอมการทํางาน รวมถึงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่แตละคนไดสั่งสมกันมา มีนักวิชาการ
หลายทานที่ใหแนวคิดองคประกอบของภาวะผูนําดังน้ี  
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2540, หนา 5-6) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่
กอใหเกิดความเปนผูนําประกอบดวย 1) ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน และเปน
แกนกลางไว  2) ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม ในทางพุทธศาสนาจะใชคําวา “ผูรวม”
ไปดวย 3) จุดหมายของผูนําจะตองชัดเจนแนวแน 4) หลักการและวิธีการเพื่อที่จะนําไปสูผลสําเร็จ
หรือบรรลุจดุมุงหมาย 5) สิ่งที่จะทําโยงดวยคุณสมบัติทีส่ัมพันธกับสิง่ที่จะทาํ และ 6) สถานการณ โยง
ดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมหรือสิ่งที่ประสบซึ่งอยูภายนอกวาทําอยางไรจะผานไปได
ดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน ปญหา เปนตน ในขณะที่นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ 
(2537, หนา 13-16, อางถึงใน พิชาภพ พันธุแพ, 2555, หนา 13-14) ไดกลาวถึง องคประกอบหลักของ
ภาวะผูนํา 3 ประการ คือ สถานการณ ผูนํา และผูตาม บริเวณที่ชอนทับกัน คือ เขตที่มีภาวะผูนําและ
ลูกศรช้ืใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนระหวางผูนําและผูตาม สวนภารดี อนันตนาวี 
(2555, หนา 80) ไดกลาวไววา องคประกอบของภาวะผูนําน้ันมีองคประกอบของพฤติกรรมจะมี
ความสัมพันธกับองคประกอบตัวผูนํา คือ คุณลักษณะเฉพาะของผูนํา เชน ความรูความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ การฝกอบรมพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูแตเยาววัย เปนตน ผูตามหรือผูรวมงาน 
เชนเดียวกันข้ึนอยูกับคุณลักษณะของเขาเอง ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะความพรอม
หรือวุฒิภาวะของผูตามเปนเงื่อนไข ดังน้ันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ปจจัยดานสถานการณทําใหผูนํา
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ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เชน สภาวะแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ระเบียบ กฎหมาย หรือ 
ลักษณะขององคการหรือหนวยงานที่สังกัดอยูเปนตน  
 คูนซและไวริช (Koont’z O ‘Donnell and Weihrich, 1994, p. 121, อางถึงใน พิชาภพ 
พันธุแพ, 2555, หนา 12) เสนอแนวคิดทักษะของภาวะผูนําจะตองประกอบดวย 1) ความสามารถใน
การใชอํานาจ (Power) เปนความสามารถของบุคคลหรือกลุมที่จะทําหรือมีอิทธิพลทําใหบุคคลหรือ
กลุมอื่น ๆ กระทําตาม 2) ความเขาใจในธรรมชาติของคนในดานความตองการของมนุษย และความ 
สามารถในการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ 3) การกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถหรือใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่เปนการสนับสนุนใหเกิดความจงรักภักดี การอุทิศตน
เพื่อสนับสนุนความตองการผูนํา 4) มีความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผูนํา และสามารถ
สรางบรรยากาศที่จะนําไปสูการพัฒนา และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สวนเกียมแมทเทียว 
(Giammatteo, 1981, pp. 1-2, อางถึงใน สัมมา รธนิธย, 2556, หนา 278) ช้ีใหเห็นวาพลังในตัวบุคคล
ที่กอใหเกิดภาวะผูนํามีองคประกอบ คือ 1) พลังในตัวผูนําเอง (Forces within the leader) เปน
คุณลักษณะประจําตัวผูนํา เชน พฤติกรรมสวนตัวที่แสดงออกมา 2) พลังในตัวผูตาม (Forces within 
those being led) ไดแก บทบาทของสมาชิกในกลุมทีแ่สดงออก บทบาทของผูนํามักจะสอดคลองกับ
พฤติกรรมของกลุม 3) พลังจากสภาพแวดลอม (Forces within the environment) เปนพลังที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ เชน นโยบายแนวคิดของกลุมนักวิชาการเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของผูนํา โดยผูนําจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
  ในขณะที่เฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard, 1993, p. 94, อางถึงใน 
สัมมา รธนิธย, 2556, หนา 278) ไดกลาวไววา องคประกอบที่จะทําใหเกิดภาวะผูนําข้ึนไดน้ันมี 3 
ประการ คือ ตัวผูนําเอง (Leader) ผูตาม (Followers) และ สถานการณ (situations) ดังสมาการ
ตอไปน้ี L = f (Ifs) L แทน Leadership คือ ภาวะผูนํา F แทน function คือ องคประกอบ I แทน 
leader คือ ตัวผูนําเอง f แทน followers คือ ผูตาม และ s แทน situation คือ สถานการณ / 
สิ่งแวดลอม สวนโบว่ีและคนอื่น (Bovee and others, 1993, p. 468, อางถึงใน สัมมา รธนิธย, 2556, 
หนา 278) กลาววา กระบวนการภาวะผูนําประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันใชอํานาจหนาที่เพื่อใหกลุม
ทํางานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ กระตุนสมาชิกขององคการใหทํางานจนบรรลุ
เปาหมาย และข้ันสงอิทธิพลตอพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุมและตอวัฒนธรรมองคการ 
นอกจากน้ี เซนเกอร และโฟลคแมน (Zanger and Folkman, 2002, pp. 53-55) ไดกลาวไววา 
องคประกอบของผูนําตองประกอบไปดวย 5 สวน ดังน้ี คือ 1) ความสามารถสวนตว (Personal Capability) 
2) ความมุงมั่นในผลงาน (Focus on Results) 3) การนําองคการไปสูการเปลี่ยนแปลง (Leading organization 
Change) 4) ทักษะสวนตัวของผูนํา (Interpersonal Skills) และ 5) บุคลิกภาพสวนตัวของผูนํา (Character)   

จากขอมูลขางตนพอสรุปไดวา องคประกอบของภาวะผูนํา เปนสิ่งที่ทําใหภาวะผูนําเกิดข้ึน 
นับต้ังแตอิทธิพลต้ังแตยังเยาววัย ประสบการณ การฝกอบรมจนกระทั่งลักษณะการบริหารงาน
ปจจุบันสภาพแวดลอมการทํางาน รวมถึงปจจัยดานสถานการณทําใหผูนําปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึน เชน สภาวะแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม ระเบียบ กฎหมาย หรือ ลักษณะขององคกรหรือ
หนวยงานที่สังกัดอยู เปนตน คือคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา 
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 2.1.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําเปนหัวขอที่มีผูสนใจศึกษากันมานานแลวต้ังแตสมัยกรีก (กอนคริสตศักราช) มี 
ความเช่ือวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถ ผูที่เกิดในตระกูลของผูนํายอมมีลักษณะผูนํา  
ดวยบุคลิกและลักษณะของการเปนผูนําเปนสิ่งที่มีมาต้ังแตกําเนิดและเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึง
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งกระบวนการของภาวะผูนําจะมี
พฤติกรรมภาวะผูนําหรอืไมน้ันข้ึนอยูกับ 3 องคประกอบ คือ ผูนํา (leader) ผูใตบังคับบัญชา (follower) 
และสถานการณ (situation) ทฤษฎีภาวะผูนํามีหลายทฤษฎีดวยกัน ภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 83-
97) ไดกลาวสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ 1) ทฤษฎีคุณลักษณะ
ผูนํา (Trait Approach) เปนกลุมที่เนนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของผูนํา เชน สติปญญา 
ความรับผิดชอบ 2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Approach) เปนกลุมที่เนนการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกมา กลุมน้ีแสวงหาวาผูนํามีพฤติกรรมอยางไร 3) ทฤษฎีตาม
สถานการณ (Situational or Contingency Approach) เปนกลุมที่เนนศึกษาสถานการณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับภาวะผูนํา กลุมน้ีแสวงหาวา ผูนําตองเรียนรูสถานการณอะไรบางเพื่อที่จะนําคนอื่นได 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําจากทฤษฎีของนักวิชาการตาง ๆ น้ีที่สนับสนุนภาวะผูนําของ
ผูบริหาร และในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชทฤษฎีเกีย่วกับภาวะผูนําของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 
1996, pp. 10-11) ที่กลาววา ภาวะผูนําที่มีคุณภาพควรมี 10 ประการ (The 10 – P Model of Quality 
Leadership) เปนตัวแปรที่ศึกษา  
 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําใน 3 กลุมใหญ ๆ แตละกลุมตางมีจุดเนนหรือทฤษฎีที่โดดเดน
ของตัวเอง ทฤษฎีทั้งสามพัฒนาการตอเน่ืองกันมา โดยกลุมแรกเปนทฤษฎีที่เกิดข้ึนกอนสามารถนับ
ยอนหลังไปต้ังแตสมัยกรีกจนถึงชวงทศวรรษที่ 1940 กลุมที่สองเกิดข้ึนปลายทศวรรษที่ 1940 ถึงชวง
ทศวรรษที่ 1960 และกลุมสุดทายเกิดข้ึนในชวงประมาณทศวรรษที่ 1 ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 พัฒนาการทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําในองคการ 
ที่มา : ภารดี อนันตวารี “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา” 2555, หนา 83 
  
 1. ทฤษฎีภาวะผูนําตามคุณลักษณะ (Trait  Approach)  
 นักวิชาการกลุมน้ีพยายามศึกษาและคนหาคุณลักษณะพิเศษของผูนํา เชน ความสูง 
นํ้าหนัก สติปญญา ความรับผิดชอบ ฯลฯ เพราะเช่ือวาผูนํามีคุณลักษณะพิเศษบางอยางที่แตกตาง
จากผูตามและคุณสมบัติดังกลาวติดตัวมาต้ังแตเกิด (Leaders are born not made) สตอกดิลล 
(Stogdill, 1984, อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2555, หนา 85) ไดทําการสํารวจงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา 
450 BC- ทศวรรษ  
1940 พยายามแสวงหา
คุณลักษณะพิเศษของ
ผูนํา 

 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 
ปลายทศวรรษ 1940 
-ทศวรรษ 1960 
พยายามแสวงหาวาผูนํา
มีพฤติกรรมอยางไร 

ทฤษฎีดานสถานการณ 
ปลายทศวรรษ 1960 – 
ปจจุบันพยายามแสวงหา
ผูนําตองเรียนรูสถานการณ
อะไรบาง 



21 

คุณลักษณะของผูนําจํานวน 287 ช้ิน ที่ทําข้ึนระหวางป 1940 - 1970 เพื่อรวบรวมคุณลักษณะของผูนําที่
มักคนพบในงานศึกษาวิจัยเหลาน้ัน ผลการสํารวจเขาพบวา ผูนํามักจะมีคุณลักษณะตาง ๆ เหลาน้ี 1) 
สติปญญา 2) การมีสวนรวม 3) การพึ่งพาได 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 5) กิจกรรม 6) การ
เขาสังคม 7) ความมั่นใจในตนเอง 8) ความทะเยอทะยาน 9) การริเริ่ม 10) การตัดสินใจ 11) การ
ปรับตัว 12) ความเสมอตนเสมอปลาย 13) ความรูเกี่ยวกับงาน 14) ความรวมมือ 15) ทักษะในการ
พูด และ 16) ความรับผิดชอบ ทฤษฎีน้ีบงช้ีถึงคุณลักษณะพิเศษของผูนํา กลาวคือ ทําใหเกิดความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลิกของผูนํา ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จและ
อาจมีประโยชนตอผูบริหารในการพัฒนาใหตนเองมีภาวะผูนําเพิ่มข้ึน 
 เรดด้ิน (Reddin, 1970, p. 204, อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2555, หนา 85-86) ไดสนับสนุน
แนวคิดดังกลาวสรปุไววา การศึกษาภาวะผูนําแนวน้ีมจีุดออนตรงที่ไมสามารถหาคุณลักษณะที่ดีที่สุดที่จะ
นําไปใชใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได สวนวรูม (Vroom, 1979, pp.152-155, อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 
2555, หนา 86) ไดสรุปไววา การศึกษาเพื่อคนหาคุณลักษณะความเปนผูนําไมประสบความสําเร็จ เพราะไมอาจ
ช้ีใหเห็นคุณลักษณะใด ๆ ที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน
แนนอน ผูนําการศึกษาของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมพบวาลักษณะผูนําของผูบริหารมีสวนเกี่ยวของกับ
ความสําเร็จในการบริหารงาน เชน การศึกษาของ เกลน กริมสลี่ และเฮลตัน จาเรต (Glen Grimsley & 
Helton Jarrett) พบวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จมักจะประกอบดวยคุณลักษณะดังตอไปน้ี คือ แรงขับ 
(drive) พลัง (energy) การปรับตัวที่ดี (Social adjustment) ความมั่นใจ (confidence) ความกาวราวทาง
สังคม (social aggressiveness) และความมั่นคงทางอารมณ (emotional stability) 
 พระครูภัทรธรรมคุณ (2554, หนา 15-16) ไดกลาวถึง ทฤษฎีของกีเซลลี (Ghiselli) ได 
ทําการศึกษาเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและการจูงใจที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความ
เปนผูนําที่มีประสิทธิผลโดยไดทําการศึกษาคุณลักษณะ 13 ดาน และพบวาคุณลักษณะ 6 ดาน ตอไปน้ี 
มีความสัมพันธกับความเปนผูนํา ไดแก 1) ความสามารถในการบังคับบัญชา (Supervisory Ability) เปน
การปฏิบัติหนาที่เบื้องตนทางการจัดการรวมไปถึงการวางแผน การจัดองคการ การมีอิทธิพล และการ
ควบคุมงานของผูอื่น 2) ความตองการความสําเร็จในอาชีพ (Need for Occupational Achievement) 
เปนการแสวงหาความรับผิดชอบ และปรารถนาความสําเร็จ 3) สติปญญา (Intelligence) เปน
ความสามารถสรางสรรค และความสามารถทางภาษา รวมไปถึงการรูจักใชดุลพินิจ การใชเหตุผล และ
ความสามารถในการคิด 4) การตัดสินใจ (Decisiveness) เปนความสามารถในการตัดสินใจ และการ
แกปญหา 5) ความมั่นใจในตนเอง (Self-Assurance) เปนความมั่นใจตนเองวามีความสามารถในการ
แกปญหา และ 6) ความริเริ่ม (Initative) เปนความสามารถในการดําเนินงานอยางมีอิสระมีลักษณะเปน
ผูเริ่มตนดวยตนเอง สามารถแสวงหาสิ่งใหม ๆ หรือแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 
  2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioqral  Approach) 
 นักวิชาการในชวงปลายทศวรรษที่ 1940 เริ่มเบนความสนใจมาศึกษาพฤติกรรมผูนํา
เน่ืองจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําไมสามารถที่จะใหคําตอบที่เดนชัดเกี่ยวกับลักษณะผูนํา
ที่ดีมีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัยอื่น ๆ มาเปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ นักวิชาการในกลุม
พฤติกรรมผูนําพยายามศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําในหนวยงานตาง ๆ 
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โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเบื้องตน 2 ประการ คือ 1) พยายามคนหาดูวามีพฤติกรรมกี่แบบ (Style) และ
2) พฤติกรรมแบบไหนมีประสิทธิผลดีที่สุด คือทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพอใจและแสดงผลงาน
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพมากที่สุด (ภารดี อนันตวารี, 2555, หนา 86)  
 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา เช่ือวาพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนํา เปนสิ่งที่เรียนรูกัน
ได ซึ่งคนที่ไดรับการฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําที่เหมาะสม จะสามารถเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจมสและคณะ (James H. Donnelly and others, 1971, pp. 192) 
ไดกลาวไววา การศึกษาวิจัยตามแนวความเช่ือของกลุมทฤษฎีน้ี จึงเนนที่การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ผูนําที่พึงกระทําในการบริหารงานเปนหลัก ไดมีผูวิจัยกันอยางกวางขวาง ทําใหเกิดทฤษฎีตาง ๆ ข้ึน 
ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ขอกลาวเพียง 3 ทฤษฎีที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกัน และที่นับวาสําคัญคือ 
   1. การศึกษาของโอไฮโอสเตท (Ohio State University Studies) : ทฤษฎีภาวะผูนํา 
2 มิติ (รูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบทฤษฎี 2 มิติ (Two – dimension theory) 
 ในราวป ค.ศ. 1945 กลุมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
ภายใตการนําของฟลิสซแมน สตอกดิล และชารทเทิล (Fleishman, Stogdill and Shartle)  โดย
นักวิจัยไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของพฤติกรรมของความเปนผูนําผลการศึกษาสรุปโดยยอดังน้ี 
    1.1 พบแบบพฤติกรรมผูนําพ้ืนฐาน 2 แบบ คือ แบบเนนโครงสรางการทํางาน (Initiating 
Structure) เรียกวา แบบมุงงาน และแบบเนนมิตรสัมพันธ (Consideration) เรียกวา มุงคน ในตําราบางเลม
อาจเรียกมิติ 2 มิติ น้ีวา มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) กับ มิติกิจสัมพันธ (initiating 
structure dimension) 
     พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่กําหนดใหผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน วิธีการทํางานและเปาหมายทีผู่นํากําหนดไว ผูนําจะ
กําหนดมาตรฐานการทํางานไวสูงและเนนความสําเร็จของงานมากกวาความรูสึกหรือความตองการ
ของผูปฏิบัติงาน เชน ผูนําที่ชอบตอกยํ้าใหผูปฏิบัติงานทํางานใหมากเสียสละใหหนวยงานแตละเลยไม
สนใจขวัญกําลังใจและสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน 
     พฤติกรรมผูนําแบบมุงคน หมายถึง พฤติกรรมของผูนําในดานเอาใจใสดูแล
ทุกขสุขและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ตัวอยางเชน ผูนําที่รับฟงความ
คิดเห็นรับปรึกษาปญหาทุกขรอนและเอาใจใสดูแลขวัญกําลังใจและสวัสดิการตาง ๆ ของ
ผูใตบังคับบัญชา 
    1.2 พฤติกรรมผูนําท้ัง 2 แบบเปนมิติ 2 มิติท่ีแยกออกจากกันอิสระ (two- dimensional 
view) ถาเอาพฤติกรรมทั้งสองไปวาดลงบนกราฟแลว พฤติกรรมหน่ึง (แบบมุงงาน) จะอยูบนแกน X 
พฤติกรรมอีกแบบหน่ึง (แบบมุงคน) จะอยูบนแกน Y คือ แยกกันอยูดังภาพที ่2.2 
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สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แงมุมพฤติกรรมผูนํา 2 มิติที่แยกจากกันเปนอิสระ 
ที่มา : ภารดี อนันตนาวี “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา”, 2555, หนา 87 

 
จากภาพ จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานและมุงคนจะแยกกันอยูคนละแกนโดยแบบ 

มุงงานจะอยูบนแกน X แบบมุงคนจะอยูบนแกน Y  คือ สามารถเขียนพฤติกรรมผูนําออกไดเปน 4 
แบบใหญ ๆ ดังภาพที่ 2.3 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.3 แบบพฤติกรรมผูนํา 4 แบบใหญ ๆ ของกลุมโอไฮโอสเตท 
ที่มา : ภารดี อนันตนาวี “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, 2555, หนา 87 
   
 1.3 ในตอนแรกคณะผูวิจัยชุดน้ีสรุปวาผูนําที่มีประสิทธิผลที่สุด คือ ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบ
มุงงานสูงและมุงคนสูง การศึกษาวิจัยในระยะตอมาพบวาในบางสถานการณพฤติกรรมผูนําแบบมุง
งานก็ทําใหผลผลิตของกลุมสูงข้ึนและในบางสถานการณพฤติกรรมมุงคนก็ใหผลผลิตสูงข้ึน สถิติ    

 
มุงคนสงู 

และ 
มุงงานตํ่า 

 

 
มุงงานสูง 

และ 
มุงคนสงู 

 
มุงงานตํ่า 

และ 
มุงคนตํ่า 

 
มุงงานสูง 

และ 
มุงคนตํ่า 

 

สูง Y 
 
 
มุงคน 
 
 
ตํ่า X 

มุงงาน 

มุงคน 

สูง 

ตํ่า 

ตํ่า มุงงาน 

2 3 

1 4 
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การขาดงานและลาออกนอยลงเชนเดียวกัน ดังน้ันในเวลาตอมาคณะผูวิจัยจึงสรุปวาไมมีพฤติกรรม
ผูนําแบบใดมีประสิทธิผลดีที่สุดในทุกสถานการณ 
 2. การศึกษาของมิชิแกน (The Michigan University Studies) : ทฤษฎีภาวะผูนํามิติ
เดียว 

ในป 1974 คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในมลรัฐมิชิแกนภายใตการนําของ เรนซิส 
ลิเครทไดทําการวิจัยศึกษาพฤติกรรมผูนําเชนเดียวกัน ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
    2.1 พบแบบพฤติกรรมผูนําพื้นฐาน 2 แบบ เชนเดียวกันเพียงแตมีช่ือเรียกตางกันกลาว 
คือ พฤติกรรมผูนําแบบมุงงานน้ัน กลุมมิชิแกนเรียกวา “แบบมุงตัวงาน” (job-centered) หมายถึง 
พฤติกรรมของผูนําที่เนนการทํางานและความสําเร็จของงานเปนเปนหลัก สวนพฤติกรรมแบบมุงคน
น้ัน กลุมมิชิแกนเรียกวา “แบบมุงตัวตน”(employee-centered) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่เนนการ
สรางความสัมพันธอันดีกับผูปฏิบัติงาน 
    2.2 พฤติกรรมผูนําทั้ง 2 แบบ เปนมิติเดียวที่ไมไดแยกออกจากกันเปนอิสระ 
หมายความวา พฤติกรรมมุงงานและมุงคนอยูคนละขางของเสนตรงเดียวกัน สามารถเขียนแสดง
พฤติกรรมผูนํา 2 แบบไดดังน้ี 

 
 
 
  ผลจากการที่พฤติกรรมมุงงานและมุงคนต้ังอยูบนปลายคนละดานของเสนตรงหรือแกน ๆ  
เดียวน้ี ทําใหพฤติกรรมผูนําของกลุมมิชิแกนมี 2 แบบใหญ ๆ เทาน้ันคือ มุงงานสูงและมุงคนตํ่ากับมุง
คนสูงและมุงงานตํ่า 
    2.3 กลุมมิชิแกนสรุปวา ผูนําที่มีประสิทธิผลที่สุดคือ ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบมุงคน สวน
ผูนําแบบมุงงานในระยะแรกจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลงานมาก เพราะสอดสองควบคุมให
คนทํางานอยางใกลชิด แตในระยะยาวความพึงพอใจของคนทํางานจะลดนอยลงผูปฏิบัติงานจะมี
ทัศนคติไมดีกับผูนํา สงผลใหขาดงานและลาออกมีมากข้ึนผลงานลดลงในทีสุ่ด 

 3. ตาขายการบริหาร (The Managerila Grid) 
 ในป 1964 โรเบิรต เบลคและเจน มูตัน (Robert Blake & Jane Mouton, 1985) แหง
มหาวิทยาลัยเทกซัสในสหรัฐอเมริกาไดชวยกันพัฒนาทฤษฎีตาขายการบริหารข้ึน โดยใชแนวคิดหลัก
ของกลุมโอไฮโอสเตทเปนพื้นฐาน ทฤษฎีตาขายการบริหารมีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  
   3.1 มีแบบพฤติกรรมผูนําพื้นฐาน 2 แบบ เบลคกับมูตันเรียกพฤติกรรมแบบมุงคนวา
“คํานึงถึงคน” (Concern for peple) เรียกพฤติกรรมแบบมุงงานวา “คํานึงถึงผลผลิต” (Concern 
for production)  
   3.2 พฤติกรรมผูนําทั้ง 2 แบบ เปนมิติที่แยกจากกันเปนอิสระ ผลก็คือ สามารถเขียน
พฤติกรรมผูนําออกได 4 แบบใหญ ๆ  
   3.3 กําหนดระดับความมากนอย 9 ระดับ บนแกนอิสระทั้งสอง ผลก็คือ ไดพฤติกรรม
ผูนํา 81 แบบ แตพฤติกรรมผูนําหลักมี 5 แบบดังภาพที่ 2.4  
 

มุงคน มุงงาน
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สูง 

 
 

ภาพที่ 2.4 ตาขายการบริหารงานของ เบลค กับ มูตัน (Blake & Mouton,1985) 
ที่มา : ภารดี อนันตนาวี, “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา”, 2555,หนา 90. 
 
 จากภาพจะเห็นระดับความมากนอยของมติิมุงคนและมุงงานมีอยางละ 9 ระดับ ซึ่งสงผลให
มีพฤติกรรมผูนําถึง 81 แบบ (ชองตารางละ 1 แบบ) แตพฤติกรรมหลัก ๆ มีอยู 5 แบบ คือ 

1. แบบ 9,1 คือมุงงานสูงและมุงคนตํ่า เรียกวาแบบ Authority – compliance 
2. แบบ 1,9 คือมุงคนสงูและมุงงานตํ่า เรียกวาแบบ Contry Club Management 
3. แบบ 1,1 คือมุงงานตํ่าและมุงคนตํ่า เรียกวาแบบ Impoverished Management 
4. แบบ 9,9 คือมุงงานสูงและมุงคนสูง เรียกวาแบบ Team Management 
5. แบบ 5,5 คือมุงงานปานกลางและมุงคนปานกลาง เรียกวาแบบ Organization Man  

Management 
   3.4 เบลคและมูตัน ไดสรุปไววา ผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ ผูนําแบบ 9,9 เพราะจาก
การศึกษาของเขาทั้งสองพบวาผูนําแบบ 9,9 จะสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีผลงานดีข้ึนสถิติการขาด
งานและการลาออกลดนอยลง ผูปฏิบัติงานมีความพอใจในการทํางานข้ึน เขาทั้งสองเรียกผูนําแบบ 
9,9 วาแบบทีมงาน (team management) ผูนําแบบน้ีจะทํางานรวมกับกลุมและใชเสียงสวนใหญ
หรือมติของกลุมเปนหลักในการตัดสินใจ 
 

9 1.9 มุงคนสูง 
มุงงานต่ํา 

   มุงงานสูง 
มุงคนสูง 

9.9 

8  
 

        

7  
 

        

6  
 

        

5     5.5 มุงงานปานกลาง 
มุงคนปานกลาง 

  

4  
 

        

3  
 

        

2  
 

        

1 1.1 มุงคนต่ํา 
มุงงานต่ํา 

   มุงงานสูง 
มุงคนต่ํา 

9.1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่ํา 

ต่ํา สูง คํานึงถึงผลผลิต (มุงงาน) 
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3. ทฤษฎีดานสถานการณ 
 จากขอจํากัดบางประการของทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา ทําใหนักวิชาการในชวงทศวรรษที ่
1960 เบนความสนใจมาศึกษาทฤษฎีสถานการณผูนํามากข้ึน นักวิชาการตาง ๆ ในกลุมน้ีจึงพยายาม
ศึกษาหาคําตอบวามีปจจัยดานสถานการณอะไรบางที่ผูนําตองเรียนรูและปรับตัวใหเขากันไดจึงขอ
นําเสนอทฤษฎี 2 ทฤษฎีซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับทฤษฎีคุณลักษณะ และแนวทฤษฎีพฤติกรรม
ผูนํา 
   3.1 ทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร (Fiedler’s Contingencey Model) 
 ฟดเลอร (Fiedler, 1967) เขาไดเขียนรายงานผลการศึกษาไวในหนังสือที่มีช่ือเสียงมากเลม
หน่ึงช่ือ “ทฤษฎีผูนําที่มีประสิทธิผล” (A Theory of Leadership Effectiveness) ซึ่งทฤษฎีของ  
ฟดเลอรแยกออกเปน 3 สวน คือ 1) สวนที่เกี่ยวกับบุคลิกผูนํา 2) สวนที่เกี่ยวกับปจจัยสถานการณ    
3) ตัวแบบของฟดเลอร 
    1. บุคลิกผูนํา ทฤษฎีของฟดเลอรเริ่มตนจากการพยายามวัดความโนนเอียงที่จะเปน
ผูนํา (The Leadership Orientation) ของแตละคนโดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เขาเรียกวา The 
Least Preferred Co-worker Scale หรือเรียกยอ ๆ วา LPC ผลจากการวิเคราะหคําตอบใน
แบบทดสอบ เขาไดพบบุคลิกผูนําที่เดนชัด 2 แบบ คือ 
     1.1 บุคลิกผูนําแบบมุงความสัมพันธ (relationship motivated) ผูนําที่มี
บุคลิกแบบน้ีจะพยายามสรางความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชาโดยพยายามเอาใจใสดูแลทุกขสุข 
ใหสวัสดิการหรือคาตอบแทนที่พวกเขาพอใจ สรางบรรยากาศการทํางานที่อบอุนเปนกันเองใหความ
รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลิกแบบน้ีอาจเรียกอีกอยางวา แบบมุงคน 
     1.2 บุคลิกผูนําแบบเนนงาน (task motivated) ผูนําที่มีบุคลิกแบบน้ีจะเอา
แตทํางานและคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก ไมคอยจะคํานึงถึงความรูหรือความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชา บุคลิกผูนําทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะใกลเคียงกับแบบพฤติกรรมผูนําของกลุมโอไฮโอเตท
และกลุมมิชิแกน เพียงแตฟดเลอรเห็นวาลักษณะการมุงคนเปนบุคลิกของผูนํา ซึ่งเปนคุณลักษณะภายใน
ตัวบุคคล สวนกลุมโอไอโอสเตทและกลุมมิชิแกน เห็นวาลักษณะมุงงานและมุงคนเปนพฤติกรรมของ
ผูนําที่แสดงออกมาซึ่งสามารถสังเกตเห็นได 
    2. ปจจัยสถานการณ ฟดเลอรไดกําหนดสถานการณเปนใจใหผูนําสามารถควบคุม 
ผูอื่นออกเปนระดับตาง ๆ (degrees of favorableness of situation to a leader) ต้ังแตสถานการณ
ที่เปนใจกับผูนํามากที่สุดไปจนถึงสถานการณที่เปนใจกับผูนํานอยที่สุด ดังภาพที่ 2.5  
 

 
 
ภาพที่ 2.5 ระดับสถานการณที่เปนใจใหผูนําสามารถควบคุมผูอื่น 
ที่มา : ภารดี  อนันตนาวี, “หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา” , 2555  หนา 93 
  
 สถานการณที่เปนใจกับผูนํามากที่สุด หมายถึง สถานการณที่เอื้ออํานวยใหผูอื่นอํานวยให
ผูนําสามารถควบคุมผูอื่นไดมากที่สุด คือ ผูนําสามารถกําหนดภาระงาน ควบคุมผลงาน และตัดสินใจ

สถานการณทีเ่ปน
ใจกับผูนํามาก 

สถานการณทีเ่ปน
ใจกับผูนํามาก 
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แทนสมาชิกในหนวยงานมากที่สุด สวนสถานการณที่มาเปนใจใหผูนํา หมายถึง สถานการณที่ผูนําไม
สามารถควบคุมผลงานและตัดสินใจแทนกลุมได สถานการณจะเปนใจหรือไมข้ึนอยูกับปจจัย
สถานการณ 3 อยางคือ  
     1. ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม หมายถึง ระดับที่ผูนําไดรับความเช่ือถือ 
ยอมรับสนับสนุนและเขากันไดกับผูตาม  
      2. โครงสรางของงาน หมายถึง เปาหมาย วิธีการปฎิบัติงานและวิธีการควบคุม
ตรวจสอบที่ชัดเจนแนนอน และงานน้ันสามารถตรวจสอบผลงานไดงาย ดังน้ันตามทฤษฎีของฟดเลอร 
ในงานที่มีโครงสรางชัดเจน ผูนําจะมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชาไดมาก แตถา
โครงสรางของงานไมชัดเจน ผูนําจะมีอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชาไดนอย เชน งาน
คนควาวิจัย เพราะผูปฏิบัติงานสามารถใชดุลยพินิจกําหนดแนวทางในการทํางานคนควาวิจัยไดมาก 
กวา  
     3. อํานาจหนาที่ในตําแหนง หมายถึง ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องตําแหนงหน่ึง ๆ 
กลาวคือ ขอบเขตอํานาจย่ิงมากทําใหผูนําสามารถควบคุมผูอื่นไดมาก 
    3. ตัวแบบของฟดเลอร ฟดเลอร ไดพยายามหาความเหมาะสมสอดคลองระหวางบุคลิก
ของผูนํากับสถานการณ โดยนําบุคลิกผูนําในขอ 1 และ สถานการณในขอ 2 มาสรางเปนตัวแบบ
สถานการณตาง ๆ 8 สถานการณโดยเริ่มจากสถานการณที่เปนใจแกผูนํามากที่สุด ไปจนถึง
สถานการณที่เปนใจแกผูนํานอยที่สุด และบุคลิกของผูนําก็จะผันแปรตามสถานการณตาง ๆ เหลาน้ัน 
ดังภาพที่ 2.6  
 
ปจจัยสถานการณ 1 2 3 4 5 6 7 8  

ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ดี ดี ดี ดี ไมดี ไมดี ไมดี ไมดี  

โครงสรางงาน มาก มาก นอย นอย มาก มาก นอย นอย  

อํานาจหนาที่ในตําแหนง มาก นอย มาก นอย มาก นอย มาก นอย  

สถานการณที่เปนใจ 
กับผูนํามากที่สุด 

        สถานการณ
ที่เปนใจกับ 
ผูนํานอย 

ที่สุด 
บุคลิกผูนําที่เหมาะสม มุง 

งาน 

มุง 

งาน 

มุง 

งาน 

มุง 

คน 

มุง 

คน 

มุง 

คน 

มุง 

ทั้ง 

สอง 

มุง 

งาน 

 

 

ภาพที ่2.6 ตัวแบบผูนําตามสถานการณของฟดเลอร 
ที่มา : ภารดี อนันตนาวี, “หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบรหิารการศึกษา”, 2555,  หนา 95 
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 จากภาพจะเห็นไดวาบุคลิกมุงงานเหมาะที่สุดในสถานการณที่เปนใจกับผูนํามากที่สุด 
(สถานการณ 1, 2, 3) และในสถานการณที่ไมเปนใจมากที่สุด (สถานการณที่ 8) สวนบุคลิกผูนําแบบ
มุงคนเหมาะสมที่สุด ในสถานการณกลาง ๆ (สถานการณ 4, 5, 6, 7) เมื่อผลการศึกษาวิจัยเปนอยาง
น้ี ฟดเลอรจึงสรุปวา ไมมีบุคลิกผูนําแบบใดมีประสิทธิผลที่สุดในทุกสถานการณ สถานการณแตละ
อยางตองการบุคลิกผูนําที่แตกตางกัน 

3.2 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของเฮอรเซและแบลนชารด 
     (Hersey and Blanchard’s Situational Theory) 

 แนวคิดของทฤษฎีน้ี เฮอรเซและแบลนชารด (Hersey and Blanchard, 1992) เสนอแนะ
วา ผูนําที่ประสบความสาํเรจ็จะตองปรบัรปูแบบภาวะผูนําของตนใหสอดคลองกับวุฒิภาวะ (Maturity) 
ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งวัดจากความพรอม (readiness) ของผูใตบังคับบัญชาภายใตสถานการณใด
สถานการณหน่ึง โดยความพรอมของผูใตบังคับบัญชาวัดไดจาก 1) ความสามารถ (ability) และ 2) ความ
เต็มใจ (willingness) หรือความมั่นใจในการทํางาน 

ภายใตทฤษฎีน้ีผูนําสามารถเลือกรูปแบบผูนําได 4 แนวทางที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง 
พฤติกรรมที่เนนความสัมพันธ (relationship–oriented) กับพฤติกรรมที่เนนงาน (task–oriented) 
สําหรับความพรอม (readiness) หรือวุฒิภาวะ (maturity) หมายถึง เปนลักษณะที่แสดงถึงความสามารถ 
(ability) และความเต็มใจ (willingness) ที่ผูตามจะทํางานใหสําเร็จได เฮอรเซและแบลนชารด ไดจําแนก
ของความพรอมของผูตามเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

R1 : ผูตามไมมีความสามารถและไมเต็มใจที่จะทํางาน 
R2 : ผูตามไมมีความสามารถในการทํางาน แตเต็มใจที่จะทํางาน 
R3 : ผูตามมีความสามารถในการทํางาน แตไมเต็มใจที่จะใหผูบริหารบอกวาตองทําอะไร 
R4 : ผูตามมีทั้งความสามารถและเต็มใจที่จะทํางาน  
3.3 ทฤษฎีเสนทาง – เปาหมายของเฮาส (House’s Path-Goal Theory) 

 จุดเริ่มตนมาจากการศึกษาของมารตินอีเวนส (Martin Evans) ในป 1970 อีเวนสเห็นวา
ผูนําที่มีประสิทธิผลน้ันจะตองคอยชวยเหลือผูตามใหสามารถทํางานจนบรรลุเปาหมายและคอยให
รางวัลตอบแทนเปนกําลังใจ เรียกวา “การช้ีทาง” (path clarification) ตอมาโรเบิตร เฮาสและเทอเรนซ 
มิทเชล (Robort House & Terence Mitchell) ไดนําความคิดของอีเวนสมาพัฒนา จนสรางเปนทฤษฎี
หนทางเปาหมายข้ึน ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ี โดยสรุปมีวาพฤติกรรมผูนําที่ทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจ
และความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จก็คือการช้ีแนะใหผูใตบังคับบัญชาทราบวา เขาจะทํางานน้ัน
อยางไรจึงจะประสบความสําเร็จและไดรางวัลตามตองการ ทฤษฎีน้ีแบบพฤติกรรมผูนําแยกออกเปน 4 
แบบ คือ 1) ผูนําแบบช้ีนํา (Directive Leader) 2) ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leader) 3) ผูนํา
แบบใหความรวมมือ (Participative Leader) 4) ผูนําแบบเนนความสําเร็จ (Achievement-Oriented 
Leader) ลักษณะผูนําทั้ง 4 แบบเปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกมาเปนการกระทําจริง ๆ ไมใชบุคลิก
ของคนเหมือนอยางทฤษฎีของฟดเลอร เฮาสและมิทเชลเห็นวาพฤติกรรมผูนําทั้ง 4 แบบเหมาะกับ
สถานการณที่แตกตางกัน สวนปจจัยสถานการณ ทฤษฎีน้ีไดเสนอปจจัยสถานการณไว 2 ประเภทคือ 1) 
คุณลักษณะของผูตาม แบงออกเปน 3 ลักษณะคือการรับรูในความสามารถของตนเอง (subordinates 
perception of their own ability) ผูมีสวนกําหนดความเปนไป (focus of control) และความ
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ตองการของตน (needs) 2) สภาพแวดลอมที่ผูตามเผชิญ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ตัวงาน การ
เนนกฎระเบียบภายในหนวยงาน (the formal authority system of the organization) และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในกลุม ทฤษฎีน้ีไดนําปจจัยดานแรงจูงใจของผูตามมาพิจารณาดวย
โดยเฮาสและมิทเชลไดนําแรงจูงใจ 2 ประเภทจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ
วิคเตอร วรูม (Victor Vroom) มาใสในตัวแบบดวย แรงจูงใจทั้ง 2 ประเภทคือ การคาดหวังของผู
ตาม 2 ลักษณะ คือ คาดหวังวาถาเขาพยายาม เขาจะมีโอกาสทําไดสําเร็จ ความคาดหวังน้ี เรียกวา 
Expectancy และคาดหวังวาถาเขาทําสําเร็จ เขาจะมีโอกาสไดรางวัลที่มีคุณคา ความคาดหวังน้ี 
เรียกวา Valence (ภารดี อนันตวารี, 2555, หนา 86-97) 
 กลาวโดยสรุปพฤติกรรมผูนําที่เหมาะสมจะชวยใหผูตามเกิดแรงจูงใจหรือความคาดหวังทั้ง 
2 ประการ ซึ่งจะสงผลใหผูตามลงมือทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
 จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว จะเห็นวามีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีแตกตางกันไป ซึ่งพอ
สรุปไดดังน้ี 
 1. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา ศึกษาคุณลักษณะ หรือเอกลักษณะเฉพาะตัว เชน สติปญญา 
ความรับผิดชอบ ที่บุคคลสามารถเปนผูนําได จากการศึกษาผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไมไดข้ึนอยูกับ
ลักษณะเฉพาะของผูนํา  
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา การศึกษาผู นําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือ
ผูใตบังคับบัญชา หรือใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงาน หรือผูนําแบบเผด็จการ 
 3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ การศึกษาพบวาผูนําควรเปนผูที่สามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานการณที่แปรเปลี่ยนไปได และเลือกใชแบบผูนําใหตรงกับสถานการณแตละสถานการณ 
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  
 ทฤษฎีภาวะผูนําของเซอรจิโอวานนี 
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni. 1996, pp.10-11)  ไดเสนอยุทธวิธี และยุทธศาสตรเปน
หลัก 10 ประการ ของการเปนผูนําที่มีคุณภาพ (The 10–P Model of Quality Leadership) โดย
กลาววา ผูนําที่มีคุณภาพจะตองมีลักษณะดังตอไปน้ีคือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 
3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) 
ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) ความรักองคกร โดยกลาววา ผูนําที่มีคุณภาพจะตองมี
ลักษณะดังน้ีคือ  
 1. ความจําเปนพื้นฐาน ( Prerequisites) ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลาน้ีมีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะ
การแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะ
ของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราว
ที่เกิดเปนระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแตวาจะมี
ทักษะทางน้ีเกงมากนอยตางกันเทาน้ัน 
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 2. การมองการณไกล (Perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําที่สามารถจะมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่
มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําใหสามารถ
เขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดคุมคา 
 3. มีหลักการ (Principle) การบริหารงานน้ัน ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการใน
การที่จะปฏิบัติงานน้ัน ๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหาร
ระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหงยอมรับวา หลักการชวยทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน 
อยางดี 
 4. หลักในการทํางาน (Platform) หลักในการทํางานไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอ
ขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจ
แลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการทํางานในดานการศึกษาหรือดาน
ธุรกิจอื่น ๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน 
 5. หลักการปกครอง (Politics) ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง น่ันคือ มีความ 
สามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมายเรื่องการ
ปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวยอํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของ
ผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจน้ีจะไปควบคูกันเสมอ เชน 
ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 
 6. ความมุงประสงค (Purposing) ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรต้ังความมุงหมายในการทํา 
งานเพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทาํงาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด 
นอกจากน้ีการมคีวามมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการและ
เปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน 
 7. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความมุงหมาย และโครงการ
ปฎิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะ
การวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวา
อะไรควรทํา เปนข้ันตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลาย ๆ กับขอกําหนดทาง
ยุทธศาสตรของผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน 
ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทํางานตาง ๆ ในรูปของ Gantt หรือ PERT เปนตน  
 8. ความยืนหยัด (Persisting) ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไว
เปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งมีความหมายวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวยความยืน
หยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกันเพื่อไมใหเกิดปญหาการทํางาน 
และควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานน้ัน ๆ  
 9. การบริหารคน (People) ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหนวยงานแลว
ความสําเร็จของงานน้ันจะมีไดนอยมาก ดังน้ัน ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะไดแสวงหา
ชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของ
การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน 
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 10. ความรักองคกร (Patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว สิ่งที่ผูนําตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒธรรม ในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง 
คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของหนวยงานยังจะ
แสดงออกถึงความรักองคกรอยางซื่อสัตย ลักษณะรักชาติของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่
เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย 
ไมใชทําดวยความกระหาย   
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni. 1996, p. 334) ไดพยายามแสวงหาคุณลักษณะของผูนําซึ่ง
สัมพันธกับการทํางานที่เปนระบบมาก ๆ โดยผันแปรไปตามหลักการเปนผูนําที่มีคุณภาพหลาย ๆ 
ประการ ผลการวิจัยไดสรุปคุณลักษณะทั่วไป 3 ประการ ของผูนําที่มีการทํางานเปนระบบสูง คือ  
 1. ผูนําที่มีผลการทํางานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก ทํางานหนัก จะทดลองในสิ่งซึ่ง
สงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน 
 2. ผูนําที่มีผลการทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบไมวา
จะเปนโครงสราง หรือการทํางาน อดีตการทํางาน หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการใหระบบ
ประสบผลสําเร็จตองการใหระบบมีสวนชวยสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งรวมอยูในระบบ 
เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ และคุณคาที่ไดรับ 
 3. ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะเนนเรือ่งตัวแปรที่สาํคัญ ๆ  พรอมทั้งการคํานึงถึงความสําคัญ
ในการต้ังจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาสิ่งใดเปนจุดประสงคสําคัญ และ
จากหลัก 10 ประการที่กลาวมา เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดโยงเขากับขอกําหนดของงาน 2 
ประเภท คือ ยุทธศาสตรและยุทธวิธี และความสัมพันธกับองคประกอบของผูนํา ดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1  ความสัมพันธระหวางองคประกอบของผูนํากับยุทธศาสตรและยุทธวิธี 

องคประกอบของผูนํา หลัก 10 ประการของผูนําที่มีคุณภาพ ขอกําหนดทางยุทธวิธี 
1. ทักษะความเปนผูนํา 
(Leadership Skills) 
2. ส่ิงที่มีมากอนในตัวผูนํา 
(Leadership Antecedent) 
 
 
3.ส่ิงที่จําเปนตองมีในขณะเปน
ผูนํา 
(Leadership Meanings) 
 
4. ส่ิงที่แสดงถึงความรูสึก 
ทางวัฒนธรรมของผูบริหาร 
(Leadership as Cultural 
Expression) 

1.ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) 
 
1.การมองการณไกล (Perspective) 
2.มีหลักการ (Principle) 
3.หลักในการทํางาน (Platform) 
4.หลักการปกครอง (Politics) 
1.ความมุงประสงค(Purposing) 
2.การวางแผน (Planning) 
3.ความยืนหยัด (Persisting) 
4.การบริหารคน (Peopling) 
1.ความรักองคการ (Patriotism) 

1.ขอกําหนดทางยุทธวิธี 
(Tactical) 
 
 
 
 
ขอกําหนดทางยุทธศาสตร 
(Strategic  Requirement) 

ที่มา: อุษณีย บุญธรรม. (2553). ภาวะผูนําของผูบริหารทีส่งผลตอผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรงุเทพมหานคร. ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 3  
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2.1.6 ลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ความสามารถของผูบริหารหรือผูนําเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติรวมถึงพฤติกรรมของผูนําที่ทาํใหผูบริหารหรือผูนําน้ันเปนผูนําที่พึงประสงค 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการปฎิบัติงานโดยทั่วไปน้ัน ผู นําอาจประสบ
ความสําเร็จในสถานการณหน่ึง หรืออาจลมเหลวในอีกสถานการณหน่ึงก็ได เพราะแตละสถานการณ
ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน บรรยากาศในการทํางาน คุณภาพของบุคคลหรือเพื่อน
รวมงาน องคประกอบและกระบวนการบริหาร เปนตน  
 ในป ค.ศ. 1926 บานารด (Barnard, 1926, pp. 92-102, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 
2548, หนา 38) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการ คือ 1) สดช่ืน อดทน มีความรื่นเริง 
เบิกบาน ทํางาน ดวยความสุข มีความอดทนในการทํางาน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือ
ตัดสินใจไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด 3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี และ 4) มีความรับผิดชอบสูง 
สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานน้ันประสบผลสําเร็จ 
สวนนาธาน (Nathan, 1973, p. 33, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 38) ไดทําการศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล โดยใหครูในรัฐเวอรจิเนียจํานวน 296 คน บรรยายพฤติกรรมผูนํา
ของครูใหญที่เห็นวามีประสิทธิผล และไมมีประสิทธผล สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 1) พฤติกรรมผูนําที่มี
ประสิทธิผลมีลักษณะ คือ ตองสามารถแกปญหาทางดานระเบียบวินัย ตลอดจนใหคําแนะนําแกครูใน
เรื่องการแกปญหาระเบียบวินัยในช้ัน และ มีการบํารุงขวัญครูและนักเรียนดี 2) พฤติกรรมผูนําที่ไมมี
ประสิทธิผลมีลักษณะ คือ ไมสามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาดานระเบียบวินัยแกครู ไมสามารถ
นําตัวเองและครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถใชกลไกดานบริหาร ดําเนินการของโรงเรียน
ใหลุลวงไปดวยดี ในขณะที่สตอกดิล (Stogdill, 1974, pp. 17-23, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 
2548, หนา 38) กําหนดคุณลักษณะที่ดีของผูนําไวดังน้ี 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 2) ภูมิหลัง มี
การศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 4) 
บุคลิกภาพมีความริเริ่มสรางสรรค มีความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดยมีความรับผิดชอบ
ขยันและอดทน และ 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอื่นอยางมีศักด์ิศรี 

ทรูท (Truitt, 1975, p. 33, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 39) ทําการศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครใูหญกับผลผลติขององคการในโรงเรียนมัธยมศึกษา มลรัฐ
นอรทคาโรไลนา พบวา พฤติกรรมผูนําของครูใหญกับผลผลิตขององคการมีความสัมพันธกันในทางบวก 
ดังน้ี 1) คาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธกับผลผลิตขององคการสูงกวาคา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงงานกับผลผลิตขององคการ 2) พฤติกรรมผูนําของครูใหญ 
ย่ิงสอดคลองกับความคาดหวังของครูมากเทาไรผลผลิตขององคการย่ิงสูงข้ึนตามไปดวย และ 3) 
พฤติกรรมผูนําใหทัศนะของครูใหญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนยูค (Yukl, 1991, 
pp. 59-62) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงไววา 1) 
ตองใชเวลาสวนใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงคของ
องคการ และ 3) ตองมีความสามารถในการโนมนาวใหบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน เจมส โคซเซส และแบรรีพอสเนอร (James Kouzes and Barry Posner, 2002, p. 235) 
พบวา คุณลักษณะของผูนําของผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิผล ควรประกอบดวย 1) ซื่อสัตย ตองการ
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ใหผูนํามีจรรยาบรรณ 2) มีความสามารถตองการผูที่มีความสามารถในการทํางาน 3) มองการณไกล
ตองการผูที่มวิีสัยทัศนและสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานได 4) มีแรงบันดาลใจ เช่ือวาตอง
สามารถจูงใจใหผูอื่นบรรลุวัตถุประสงค และ 5) มีไหวพริบ เห็นวาการมีไหวพริบเปนสิ่งที่สําคัญ แตก็
ไมมากไปกวาคุณลักษณะอื่น สวนรอบบิน (Robbin, 2012, pp. 414-415) ไดทําการศึกษาถึงภาวะผูนํา
ของ Nelson Mandela ผูนําของแอฟริกาใต จากการศึกษาพบวา Mandela มีคุณลักษณะที่โดดเดน 
แสดงถึงความมีภาวะผูนําที่มีประสทิธิผลอยู 6 ประการ คือ 1) ความทะเยอทะยานและมีพลัง (Ambition 
and Energy) 2) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนผูนํา (Desire to Lead) 3) ความซื่อสัตย (Honesty 
and Integrity) 4) ความมั่นใจในตนเอง (Self – confidence) 5) ความมีสติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด 
(Intelligence) และ 6) ความรอบรูในงาน (Job – relevant Knowledge) 
  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1996, pp.10-11) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรเปนหลัก 
10 ประการ ของการเปนผูนําที่มีคุณภาพที่เรียกวา The 10 – P Model of Quality Leadership 
โดยกลาวไววา ผูนําที่มีคุณภาพจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี คือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมอง
การณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การ
วางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) ความรักองคกร  โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
   1. ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites)  
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1996) เสนอแนวคิดวาความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่
จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลาน้ีมีกลาวไวใน
ทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และ
กระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่อง
สถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดเปนระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิต
ออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทกัษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคน
อยูแลว เวนเสียแตวาจะมีทักษะทางน้ีเกงมากนอยตางกันเทาน้ัน สวนสนอง สุภาสัย (2545, หนา 9) 
กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของผูนํา
เบื้องตนไว ในปเดียวกันศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 14) กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง 
ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา และคงความสามารถของผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอ
ขัดแยง การตัดสินใจแบบมีสวนรวม การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม ตอมาในป 2548 
พักตรสร สิรบุณยภัค (2548, หนา 87) กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จําเปนของ
ผูนําที่จะพัฒนา และคงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง 
รูปแบบการตัดสินใจการบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนตน ทักษะของการเปนผูนํา
จัดเปนภาวะผูนําในลักษณะที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดข้ึนใน
ระยะสั้น และเนนที่จุดมงหมายเฉพาะทีใ่หผลผลติออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ
มักจะมีทักษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว สอดคลองกับพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, 
หนา 99) ที่กลาวววา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา และคงความ 
สามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจการ
บริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําในลักษณะ
ที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดข้ึนในระยะสั้น ๆ และเนนที่
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จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลิตออกมา จะพบวา ผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะ
พื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว  
 อุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 92) กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จําเปน
ของผูนําที่จะพัฒนา และคงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง 
รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของการเปนผูนํา
จัดเปนภาวะผูนําในลักษณะที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดเปน
ระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จ
สวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว สวนณัฐปคัลภ ญาณมโนวิศิษฎ 
(2555, หนา 39) กลาวถึง องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความหมายของสิ่งจําเปนข้ันพื้นฐาน
ของมนุษยประกอบดวย 1) ความตองการข้ันตํ่าในการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม 
ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ซึ่งเรียกวาปจจัยสี่ นอกจากน้ียังรวมถึงของใชเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่จําเปน          
2) บริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับครอบครัวและชุมชนไดแก นํ้าด่ืม นํ้าใช ไฟฟา โรงเรียน โรงพยาบาล 
การขนสงมวลชน สิ่งอํานวยในการประกอบอาชีพ ฯลฯ 3) สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน ไดแก สิทธิ
ในความคิด การพูด การกระทํา ตามกรอบของกฎหมาย โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น การมีสวนรวมใน
การคิด การตัดสินใจ ในกิจกรรมที่กระทบตอประชาชน เปนตน และ 4) การมีงานทําทําใหประชาชน
มีรายได สามารถนําไปใชจายในการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ในสวนของพระมหาชวง 
ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูบรหิารที่
จะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนํา ซึ่งทักษะเหลาน้ีมีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมายเชน 
ทักษะในการแกปญหาขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบรหิารงานเปนทมีและการบริหารงานกลุม 
ฯลฯ  
 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูบริหารที่จะ
พัฒนา และคงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกปญหาขอขัดแยง คือ 
การจัดการความขัดแยง โดยใชวิธีที่สรางสรรค และมีประโยชนใหเกิดข้ึนในหนวยงาน ลดระดับความ
ขัดแยงหรือระงับความขัดแยงอยางเรงดวน นอกจากน้ียังตองมีทักษะพื้นฐาน คือ การฟง เพื่อหาทาง
ออกในการรวมแกปญหาความขัดแยงน้ัน ๆ รูปแบบการตัดสินใจ หมายถึง การกําหนดข้ันตอนของ
การตัดสินใจ โดยใชหลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ คือ การรับรูและกําหนดปญหา ระบุปญหา ปญหาใด
ควรแกกอน การเลือกทางแกปญหา การดําเนินการและการประเมินผล ซึ่งการตัดสินใจจะถูกตอง
หรือไมข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับมา การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม หมายถึง ลักษณะการ
ทํางานที่มีการต้ังเปาหมายในการปฏิบัติงานของทีม โดยผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการทํางานเปนกระบวนการกลุม ดวยวิธีการใหทีมงานไดหันหนาเขามา
รวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แกปญหารวมกัน ใชทรัพยากรรวมกัน และ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มทีในการทํางานรวมทั้งรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงานที่
ออกมารวมกัน เปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปน ภาวะผูนําลักษณะที่วา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่อง
สถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดเปนระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิต
ออกมา ซึ่งจะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละ
คนอยูแลว เวนเสียแตวาจะเกงมากนอยตางกันเทาน้ัน 
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 จากการศึกษาความจําเปนพื้นฐาน ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่เสนอ
วาความจําเปนพื้นฐานไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนํา
เบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลาน้ีมีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการ
ตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน ในแตละทักษะดังกลาวสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 
 ทักษะการแกขอขัดแยง คําวา ความขัดแยง (conflict) มีนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมาย
ไว ดังน้ี อรุณ รักธรรม (2527, หนา 327, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 25) กลาวไววา ความ
ขัดแยง (conflict) เปนคําที่มีความหมายใชกันมาก โดยทั่วไปจะนําไปใชในกระบวนการวินิจฉัยสั่งการ 
(decision making process) ของการบริหาร มารชและไซมอน (March and Simon, 1958, p. 
112, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 25-26) ไดแบงชนิดของความขัดแยงออกเปนสามสวน
ดวยกัน คือ 1) ความขัดแยงตอตนเอง (individual conflict) คือ ความขัดแยงในการวินิจฉัยสั่งการ
ของตน 2) ความขัดแยงขององคการ (organizational conflict) ไดแก ความขัดแยงของกลุมหรือ
คนงานภายในองคการ และ 3) ความขัดแยงระหวางองคการ (interorganizational conflict) คือ 
ความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางองคการกับองคการ หรือระหวางกลุมกับกลุม ซึ่งเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ 
(2552, หนา 292) ไดกลาวไววา ความขัดแยงของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลตองตัดสินใจเลือกอยาง
ใดอยางหน่ึง โดยที่การเลือกน้ันอาจเต็มใจเลือกหรือจําใจเลือก ความขัดแยงระหวางบุคคลเปน
สถานการณที่กระทําของฝายหน่ึงไปขัดขวาง หรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหน่ึง ในการที่จะ
บรรลุเปาหมายของเขาหรือการที่บุคคลที่มีความแตกตางกันในคานิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ 
เปาหมาย ตองมาติดตอกัน ทํางานดวยกัน หรืออยูรวมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกตางน้ีเปน
สิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไปดวยกันไมได สอดคลองกับสัมมา รธนิธย (2553, หนา 172) กลาววา 
ความขัดแยง หมายถึง สภาพการณที่บุคคล หรือกลุมบุคคลซึ่งปฏิบัติงานรวมกันภายในองคการมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกัน ไมยอมรับกันทั้งในดานความคิดเห็น คานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ 
เปาหมายวิธีการทํางาน การรับรู และผลประโยชนความตองการที่ไมตรงกัน  
 รอบบินส (Robbins, 2005, p.411, อางถึงใน สัมมา รธนิธย, 2553, หนา 172) ไดอธิบาย
วา ความขัดแยง หมายถึง สถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคลตาง ๆ ไมสามารถตกลงหรือเห็นพอง
ตองกันไดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากความจํากัดของอํานาจ ทรัพยากร สถานภาพ
ทางสังคม และความสามารถแตกตางทางคานิยม สวนลิทวิน และสตริงเกอร (Litwin & Stringer, 
1968, p. 81-82, อางถึงใน ธร สุนทรายุทธ, 2556, หนา 427) ไดกลาววา ความขัดแยง (Conflict) 
เปนความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนระหวางบุคคลที่แตกตางกัน หนวยงานตางกันที่แขงขัน
กันในองคกร องคกรจะตองเผชิญ และแกปญหาความขัดแยงอยูเสมอ 
 สรุปไดวา ความขัดแยง หมายถึง สภาพการณที่บุคคล หรือกลุมบุคคลซึ่งปฏิบัติงานรวมกัน
ภายในองคกรมีพฤติกรรมที่ไปดวยกันไมได มีความแตกตางกันในคานิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ 
เปาหมาย ตองมาติดตอกัน ทํางานดวยกัน โดยที่ความแตกตางน้ีเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไป
ดวยกันไมได  
 ทกัษะที่จําเปนในการบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารมีนักวิชาการหลายทานได
กลาวไว ดังน้ี เบลคและมูตัน (Blake and Mouton, 1970, pp. 413-426, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 
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2545, หนา 29) เสนอวิธีการแกปญหาความขัดแยงไว 5 วิธี คือ 1) การกดไว 2) การเผชิญหนากัน 3) 
การประนีประนอม 4) โดยการหลีกเลี่ยง และ 5) กลบใหเรียบ ในปเดียวกันบารเรทท (Barrett, 1970, p. 
285, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 22) เห็นวาความขัดแยงที่เกิดข้ึนในระบบราชการ เกิด
จากความขัดแยงกันระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลขององคการ จึงควรแกปญหาดวยการ 1) การ
ประสานประโยชนระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลกับองคการใหสอดคลองกัน 2) ผสมผสานระหวาง
เปาหมายของเอกัตบุคคลและขององคการ และ 3) การแลกเปลี่ยน คือ องคการตองการใหสิ่งจูงใจแก
คนงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับผลงาน ในสวนของฟลเลย (Filley, 1975, pp. 22-30, อางถึงใน สนอง 
สุภาสัย, 2545, หนา 29) เสนอวิธีแกปญหาความขัดแยงไว 3 วิธี คือ 1) วิธีชนะ - ชนะ 2) วิธีชนะ - แพ 
และ 3) วิธีแพ – แพ ในขณะที่เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 32) ไดกลาวไววา การขจัดความ
ขัดแยงในภาวะของการมีสวนรวมในการบริหาร สามารถพิจารณาไดดังน้ี 1) นโยบายจะตองมีความ
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได 2) จัดหาทรัพยากรในการบริหารใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3) การ
แตงต้ัง การเลือกสรรบุคลากรเขาสูตําแหนงจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและใหเกิดความยุติธรรม 4) 
การประนีประนอม 5) หลีกเลี่ยงการขัดแยง 6) ระบบการสื่อความหมายจะตองชัดเจน และ 7) 
ปรับเปลี่ยนอารมณ คานิยม ความเช่ือ ความคิดเห็น ใหเปนไปในทางเดียวกัน ดังที่กลาวกันวา “พูด
ภาษาเดียวกัน” สวนสัมมา รธนิธย (2553, หนา 190- 191) ไดกลาวไววา ในการจัดการความขัดแยง
ที่เกิดข้ึนในองคกรใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเน่ือง 
คือ การหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อน การปรองดองประนีประนอม การเจรจา ตอรองไกลเกลี่ย การบังคับ
เอาชนะ การจัดการความขัดแยงจึง หมายถึง การดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยง 4 วิธี คือ 
  1. การหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อน หมายถึง การบริหารความขัดแยงโดยใชวิธีการหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนาในเหตุการณที่เปนความขัดแยง มีการกลบเกลื่อนเสมือนวาไมมีความขัดแยงใด ๆ เกิดข้ึน 
ถวงเวลาไวช่ัวคราวเพื่อรอใหเหตุการณรุนแรงผานไปกอน ผูนําวางเฉยลอยตัวเหนือความขัดแยงและ
พยายามไมเขาไปเกี่ยวของ มอบหมายใหผูอื่นแกไขความขัดแยงแทน ปดหูปดตาไมนําพาปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดข้ึนน้ัน ๆ โดยปลอยใหหายไปตามการณเวลา แกปญหาความขัดแยงตามความเห็นของ
คนอื่นไมมีความเปนตัวของตัวเอง มักคิดเสมอวาปญหาความขัดแยงเปนเรื่องไรสาระมีปญหาอื่น
สําคัญกวารอการแกไข บรรเทาความโกรธหรืออคติที่อาจเกิดข้ึนจากปญหา และผูบริหารถวงเวลาเพื่อ
รวบรวมขอมูลกอนแกปญหาความขัดแยง 
 2. การปรองดองประนีประนอม หมายถึง การบริหารความขัดแยงโดยที่ผูนําแกปญหาความ 
ขัดแยงโดยพิจารณารวมกันอยางถอยทีถอยอาศัย ใหทุกฝายชลอความตองการและยอมรับขอผิดพลาด
ของตนบาง ยึดการใหความรวมมือโดยไมยืนยันรักษาแตผลประโยชนของตนแตฝายเดียว หาวิธี
แกปญหาที่ไมเปนอุปสรรคและทั้งสองฝายตางยอมรับได แกปญหาความขัดแยงโดยเนนความสัมพันธ
กับผูรวมงานมากกวาเปาหมายของงาน เนนความสามัคคีปรองดองโดยใหสมาชิกพูดคุยเฉพาะ
ประเด็นที่เห็นดวยเพื่อระบายออก ดําเนินการในสิ่งที่สามารถทําไดมากกวากระทําเพื่อใหไดสิ่งที่ดีทีส่ดุ 
พบปะ พูดคุย อภิปรายกับกลุมตาง ๆ เพื่อลดความรุนแรงจากปญหา และดําเนินการใหเกิดความ
พอใจของทั้งสองฝายโดยไมเนนคุณภาพการแกปญหา 
 3. การเจรจาตอรองไกลเกลี่ย หมายถึง การบริหารความขัดแยงโดยที่ผูนําแกปญหาความ
ขัดแยงโดยการตอรองและมีขอแลกเปลี่ยนใหแกคูกรณี การใชคนกลางหรือบุคคลที่สามในการ
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คลี่คลายหรือแกปญหา แยกคูขัดแยงออกจากเหตุการณทันทีทันใดเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย และการ
ปรับทัศนคติของคูกรณีเพื่อการไกลเกลี่ย ลดความเห็นที่แตกตาง เนนเปาหมายที่เห็นรวมกันและ
ความสัมพันธของผูรวมงาน คนหาแนวทางแกปญหารวมกัน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูเกี่ยวของ
ผูนําสรางการยอมรบ มีไมตรีจิต มีเหตุผล ใหความสําคัญตอคนอื่นมากกวาตนเองในการเจรจาตอรอง 
 4. การบังคับเอาชนะ หมายถึง การบริหารความขัดแยงโดยผูนําจะใชอํานาจที่มีอยูเพื่อยุติ
ความขัดแยงโดยการลงมติ การใชกฎเกณฑในการตัดสินใจแกปญหาความขัดแยง มีการแกปญหาโดย
รักษาผลประโยชนของฝายใดฝายหน่ึงแตฝายเดียว มีการแกปญหาเพื่อสนองความตองการและ
เปาหมายของงาน แกความขัดแยงโดยยึดถือความเช่ือของตนเองวาถูกตอง และดําเนินการแกปญหา
ความขัดแยงอยางเรงดวนในประเด็นที่สําคัญ 
 ธร สุนทรายุทธ (2556, หนา 207 - 217) กลาววา การแกปญหาความขัดแยง (Conflict 
Resolution) หมายถึง การลดหรือขจัดความขัดแยง แตการบริหารความขัดแยง (Management of 
Conflict) ไมจําเปนตองหมายถึง การลดปริมาณของความขัดแยง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคกร 
ผูบริหารจะตองเขาใจวิเคราะห ตัดสินใจและดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงในการบริหารความขัดแยงจาก 
3 ประการ 1) กระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรค และมีประโยชนใหเกิดข้ึนในหนวยงาน 2) ลด
ระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง และ 3) การแกปญหาความขัดแยง กระบวนการแกปญหา
ความขัดแยง (Conflict Management Process) แบงไดออกเปน 4 ข้ันตอน 1) การวินิจฉัยความ
ขัดแยง 2) การนิยามปญหาความขัดแยง 3) การพิจารณาผลที่จะตามมาของความขัดแยง และ 4) กลยุทธ
ในการบริหารความขัดแยง ทักษะที่จําเปนในการบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาโดย
จะตองมีความสามารถ คือ 1) การวิเคราะหสถานการณของความขัดแยง 2) การเจรจา โดยการสื่อ
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ โนมนาวคูกรณีใหเห็นผลเสียของการขัดแยง 3) การกระจายความเปนธรรม 
ใหคูกรณีไดรับวามีความยุติธรรม และ 4) การใชอํานาจอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังตองมีทักษะ
พื้นฐาน คือการฟง การใชขอมูลยอนกลับใหเกิดประโยชน มองภาพรวมของความขัดแยงวามีผลดี
ผลเสียอยางไร และมีความยืดหยุนเพื่อหาทางออกในการรวมแกปญหาความขัดแยงน้ัน ๆ  
 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ทักษะในการแกขอขัดแยง คือ การจัดการความขัดแยงที่
เกิดข้ึนในองคกรใหอยูในระดับทีเ่หมาะสมเพือ่ใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเน่ือง โดย
ใชวิธีกระตุนใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรค และมีประโยชนใหเกิดข้ึนในหนวยงาน ลดระดับของความ
ขัดแยงหรือระงับความขัดแยงอยางเรงดวนในประเด็นที่สําคัญ ดวยการหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อน การ
ปรองดอง ประนีประนอม การเจรจา ตอรอง ไกลเกลี่ย การบังคับเอาชนะเพื่อการแกปญหาความ
ขัดแยง นอกจากน้ียังตองมีทักษะพื้นฐาน คือ การฟง การใชขอมูลยอนกลับใหเกิดประโยชน มอง
ภาพรวมของความขัดแยงวามีผลดีผลเสียอยางไร และมีความยืดหยุนเพื่อหาทางออกในการรวม
แกปญหาความขัดแยงน้ัน ๆ 
 รูปแบบการตัดสินใจ มีนักวิชาการหลายทานที่ไดใหความหมายไวดังน้ี เทนเนนบอม 
(Tannenbaum, 1950, pp. 23-24, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 24-25) ใหความเห็นวา การ
ตัดสินใจที่มีเหตุผลตามวิธีวิทยาศาสตร ควรมีข้ันตอนตาง ๆ ที่เปนระบบ ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 
ดังน้ี คือ 1) การรับรูและกําหนดปญหา เพื่อจะไดมีการพยายามแกปญหาที่เกิดข้ึน 2) ระบุปญหาเพื่อให
รูวาปญหาน้ันเกิดที่ใด ประกอบดวยปญหายอย ๆ อะไรบาง ปญหาใดควรตองรับการแกปญหากอน 3) 
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การสรางทางเลือกในการแกปญหาเปนการกําหนดทางเลือกหลาย ๆ ทางที่จะใชแกปญหา 4) การเลือก
ทางแกปญหาเปนการตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงมาดําเนินการแกปญหา และ 5) การดําเนินการและ
การประเมินผล เปนการวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน ในขณะที่ไซมอน 
(Simon, 1960, p. 1, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 31) ไดแสดงความคิดเห็นวา การตัดสินใจเปน
สิ่งเดียวกับการบรหิาร ผูบริหารที่ดียอมไมแสดงความผดิพลาดในการตัดสินใจบอยครั้ง ในสวนของลิฟแฮม 
(Lipham, 1974, p. 164, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 24) ไดใหความเห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนตองแสดงบทบาทในการตัดสินใจ จะตองตัดสินใจดวยความรอบคอบ ไมโลเล รับผิดชอบการ
ตัดสินใจของตนเอง การตัดสินใจในการบริหารมี 3 แบบ คือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจํา (routine 
decision – making) 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับงานสรางสรรค (heuristic decision - making) และ 3) การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise decision – making) การตัดสินใจจะถูกตองหรือไม
ข้ึนอยูกับปจจัย 2 สิ่ง คือ ขอมูลที่ไดรับมา (data) และความถูกตองของขอมูล (validity) นอกจากน้ี อีสตัน 
(Easton, 1976, p. 4, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 45) ไดแยกความหมายของการตัดสินใจ
ไว 2 ความหมายในขอบขายที่กวาง การตัดสินใจจะกลาวถึงกระบวนการที่ซับซอน ซึ่งเริ่มตนดวยการ
ยอมรับความจําเปนที่จะตองการเปลี่ยนแปลง และจบสิ้นเมื่อไดมีการอนุมัติและนําไปใชในการปฏิบัติ 
การตัดสินใจในความหมายที่แคบ จะหมายถึงการเลือกซึ่งเปนช้ินหน่ึงของการตัดสินใจ การเลือกจะ
เกิดข้ึนเมื่อผูตัดสินใจไดประเมินทางเลือกในการปฏิบัติตาง ๆ อยางสมบูรณแลว   
 ศิริพงษ เศาภายน (2552, หนา 156-163) ไดกลาววา รูปแบบการตัดสินใจ สามารถจําแนก
ออกเปน 2 รูปแบบใหญ คือ แบบคลาสสกิและแบบพฤติกรรม ดังน้ี 1) รูปแบบการตัดสนิใจแบบคลาสสิก 
(The Classical Decision-Making Model) หรือเรียกวา รูปแบบในการตัดสินใจแบบด้ังเดิม ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากความมีเหตุมีผล (Rationality) มีผูเขียนหลายทานไดพยายามหารูปแบบการตัดสินใจ
แตสวนใหญก็จะเปนไปตาม 6 ข้ันตอน คือ นิยามปญหา (Identifying the Problem) ขยายตัวเลือก 
(Generating Alternatives) ประเมินตัวเลือก (Evalrating Alternatives) เลือกจากตัวเลือก (Choosing 
an Alternatives) การนําการตัดสินใจไปใช (Implementing the Decision) และการประเมินการตัดสินใจ 
(Evalrating the Decision) 2) รูปแบบการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม (The Behavioral Decision-Making 
Model) ไดแก ความพอใจ (Satisfying) เหตุผลตามบริบทและเหตุตามวิธีดําเนินการ (Contextual 
Rationality and Procedural Rationality) การใชเหตุผลยอนกลับ (Retrospective Rationality) 
การเพิ่มเหตุผล (Incrementalizing) และรูปแบบถังขยะ (The Garbage Can Model) ในขณะที่
ภารดี อานันตนาวี (2555, หนา 167-169) ไดกลาววา รูปแบบการตัดสินใจมีหลักการและแนวทาง
สําคัญ ๆ หลายแนวทางดังน้ี 1) รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (The Rational Model) หรือ
เรียกวา รูปแบบการตัดสินใจตามแนวด้ังเดิม (The Classical Model) เปนรูปแบบที่เนนกลยุทธที่ให
ประโยชนสูงสุด (an optimizing strategy) โดยยึดหลักความเปนเหตุอยางสมบูรณ ใชวิธีการที่
เสาะหาและวิเคราะหหาขอมูลพรอมทั้งทางเลือกที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายอยางสูงสุด 2) รูปแบบ
การตัดสินใจทางบริหาร (The Administrative Model) ในสวนของธร สุนทรายุทธ (2556, หนา 35) 
ไดกลาวสรุปไววา รูปแบบการตัดสินใจตาง ๆ รวมทั้งขอตกลงที่ดีจะตองพิจารณาถึง 1) คุณภาพ 2) 
ทันเวลา 3) การเปนที่ยอมรับ และ 4) ความเหมาะสมทางจริยธรรม  
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 สรุปไดวา รูปแบบการตัดสินใจ หมายถึง การกําหนดข้ันตอนของการตัดสินใจ โดยใชหลัก
เหตุผลและมีกฎเกณฑ คือ การรับรูและกําหนดปญหา ระบุปญหา ปญหาใดควรตองรับการแกปญหา
กอน การสรางทางเลือกในการแกปญหาหลาย ๆ ทาง การเลือกทางแกปญหาเปนการตัดสินใจเลือก
ทางใดทางหน่ึงมาดําเนินการแกปญหา และการดําเนินการและการประเมินผล เปนการวางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน ซึ่งการตัดสินใจจะถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับขอมูลที่ได
รับมา และความถูกตองของขอมูล โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องชวยในการหาขอมูล
เพื่อการตัดสินใจรวมทั้งจะตองพิจารณาถึง คุณภาพ, ทันเวลา, การเปนที่ยอมรับ และ ความเหมาะสม
ทางจริยธรรม การตัดสินใจในการบริหารมี 3 แบบ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจํา การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานสรางสรรค และการตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม  
 การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม มีนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวถึง
ความหมายไวดังน้ี เทื้อน ทองแกว (2527, หนา 42-44, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 
26) กลาววา โดยธรรมชาติแลวคนเราจะอาศัยรวมกันเปนกลุม ๆ ถามีอยู 2-3 คน ก็เปนกลุมยอย ๆ 
หรือกลุมเล็ก ๆ ถากลุมหลาย ๆ คนก็เปนกลุมขนาดใหญ การใชวิธีการใดก็ตามที่จะใหสมาชิกในกลุม
ไดหันหนาเขามารวมมือชวยกัน แกปญหารวมกัน ก็จะทําใหสมาชิกในกลุมไดหันหนาเขามารวมมือ
ชวยกัน แกปญหารวมกัน ก็จะทําใหเกิดความเปนอยูที่ดี เรียกวา การพัฒนาเกิดข้ึน การสรางทีมงาน
เปนวิธีการหน่ึงที่จะโนมนาวใหคนมารวมกับกลุมกันทํางาน สวนสถิติ วงษสวรรค (2529, หนา 377-
378, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 26) ไดกลาวไววา แนวทางที่ผูบริหารสามารถปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารน้ัน สิ่งที่สําคัญประการหน่ึง คือ ตองรูจักสรางความเปน
กระบวนการกลุม (group process) โดยสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายของ
กลุมสอดคลองกับเปาหมายขององคการ กระตุนใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการทํางานกลุม การ
ทํางานรวมกัน สรางความไววางใจ ความมั่นคงใหเกิดกับกลุม ใหสมาชิกในกลุมมีความยึดเหน่ียว
สามัคคีกัน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดกระบวนการกลุมที่ดีและเกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน
รวมกันตอไป  
 เซอรจิโอวานนี (Sergivanni, 1982 อางถึงใน ปยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2545 หนา 34) เสนอ
แนวคิดวาทักษะที่จะเปนของผูนําพัฒนาและมีความสามารถที่จะประสบความสาํเรจ็จะตองมทีักษะใน
การบริหารงานเปนทีม ซึ่งโดยธรรมชาติแลวคนเราจะอาศัยรวมกันเปนกลุม ๆ ถามีอยู 2-3 คน ก็เปน
กลุมยอย ๆ หรือกลุมเล็ก ๆ ถากลุมหลาย ๆ คนก็เปนกลุมขนาดใหญ การใชวิธีการใดก็ตามที่จะให
สมาชิกในกลุมไดหันหนาเขามารวมมือชวยกัน แกปญหารวมกัน ก็จะทําใหเกิดความเปนอยูทีดี่เรยีกวา
การพัฒนาเกิดข้ึน การสรางทีมงานเปนวิธีการหน่ึงที่จะโนมนาวใหคนมารวมกับกลุมกันทํางาน 
ในขณะที่ฮัลปน (Halpin, 1966, p. 150, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 48) ไดกลาว
เนนไววา ถาผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มุงการทํางานเปนกลุมงานสวนใหญ
จะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หนา 38) ไดกลาวไววา พฤติกรรม
การทํางานเปนทีม เปนพฤติกรรมที่ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทํางาน และพยายามโนมนาวใหผูปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในการทํางานของตนเอง โดย
เปดโอกาสใหทีมงานทํางานโดยอิสระเต็มศักยภาพ ในปตอมาสัมมนา สีหมุย (2553, หนา 6-7) กลาว
วา การทํางานเปนทีมนอกจากจะชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จแลว ยังชวยใหสมาชิกในทีม
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เกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม มีความจงรักภักดีตอทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันแกไขปญหา และดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที การ
ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จอยางย่ังยืน 
 สรุปไดวา การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม หมายถึง ลักษณะการทํางานที่มี
การต้ังเปาหมายในการปฏิบัติงานของทมี โดยผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทํางานเปนกระบวนการกลุม เปดโอกาสใหทีมงานทํางานโดยอิสระเต็มศักยภาพ ดวย
วิธีการใดก็ตามที่จะใหทีมงานไดหันหนาเขามารวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แกปญหารวมกัน ใชทรัพยาการรวมกัน และดําเนินงานตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มทีในการทํางาน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดกระบวนการกลุมที่ดีและเกิดความ
ราบรื่นในการดําเนินงานรวมกนัตอไป เพื่อใหทีมบรรลเุปาหมายและมีประสทิธิภาพรวมทัง้รบั ผิดชอบ
ในผลของการปฏิบัติงานที่ออกมารวมกัน 
 2. การมองการณไกล (Perspective)  
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni,1996) ใหแนวคิดวา การมองการณไกล ไดแก ความสามารถ
ของผูนําที่สามารถจะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามา
สัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มี
แนวความคิดไกล ซึ่งทําใหสามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดคุมคา ในสวน
ของบรรจง ชูสกุลชาติ (2533, หนา 99, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 36) ไดกลาวไววา นัก
บริหารตองมองใหไกลและมองผานอุปสรรคใหทะลุ ตองมีความต้ังใจไมยอทอเปนรากฐานสําคัญ 
โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรยีนย่ิงตองมีทักษะทางดานมองการณไกล คือ สามารถรับรูและเขาใจสิง่ตาง ๆ   
อยางกวางขวาง ทะลุปรุโปรงรวมทั้งสามารถที่จะคาดคะเนไดถึงสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนตอไปอีกได
อยางถูกตอง สวนพัชรี จิรจีรังชัย (2545, หนา 54) ไดกลาวไววา ดนัย เทียมพุฒ ไดอธิบายถึง การ
มองการณไกล สามารถคาดการณปญหา หรือเหตุการณตาง ๆ  ไดอยางตอเน่ืองเปนระบบ และหาทาง
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณที่เปนปญหา มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน ผูนําจะตองมุงมั่น เอา
จริงเอาจังในการทํางาน แสวงหาหรือใฝหาวิธีการทํางานที่ทําใหรูสึกสนุกในการทํางาน หาวิธีการ
ทํางานจากผูที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนความทะเยอทะยาน เพื่อความกาวหนาขององคการและ
ตนเอง ในขณะที่ศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) ไดกลาววา การมองการณไกล หมายถึง  
ความสามารถของผูนําที่จะวิเคราะหความแตกตาง หรือความสัมพันธตาง ๆ และมองอะไรอยางกวาง ๆ 
สอดคลองกับพักตรสร สิริบุณยภัค (2548, หนา 87) ที่กลาววา การมองการณไกล หมายถึง ความสามารถ
ของผูนําที่จะมองเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่
มองเหน็การณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถทําให
เขาใจอะไรไดโดยเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา 
  พิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 99) กลาววา การมองการณไกล หมายถึง ความสามารถ
ของผูนําที่จะมองเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธไดอยางดี ผูนําที่
มองเห็นการณไกล จะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวคิดไกล ซึ่งสามารถทําให
เขาใจอะไรไดโดยเวลาเพียงเล็กนอยผลผลิตที่ไดก็คุมคา สวนบาส (Bass, 1985, อางถึงใน อัลสุริยา 
กรรณสูตร, 2552, หนา 39) ไดกําหนดองคประกอบของการเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพไว 4 ดาน 
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พฤติกรรมโดยเสนหา (Charisma) เปนพฤติกรรมดานหน่ึงที่ผูนําแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศนและมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน รับรูถึงภารกิจที่ตองทํา โดยการใชสัญลักษณ เพื่อใหเกิดการใชความพยายาม
ของผูตามสูงข้ึน และวิสัยทัศนตองเปนเครื่องช้ีนําการกระทําและการตัดสินใจของสมาชิก แตละคน
ขององคการ ซึ่งทิชช่ีและเดวานนา (Tichy and Devanna, 1986 อางถึงใน อัลสุริยา กรรณสูตร, 
2552, หนา 39) ไดอธิบายวา คุณลักษณะของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ จะเปนผูมองการณไกลเปนผูนํา
ที่มีความสามารถที่จะนําความหวัง ความฝนมาเปนความจริง ในขณะที่อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, 
หนา 39) ไดกลาวไววา พฤติกรรมการมองการณไกลเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงใหเห็นในการ
บริหารงานที่สามารถรับรูภารกิจที่ตองทําทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและสามารถที่จะนํา
ความหวัง ความฝนมาเปนความจริง ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความ
อดทนมีแนวความคิดริเริ่ม สรางสรรค และพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งทําใหสามารถเขาใจอะไรไดโดยใช
เวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา ในปตอมาอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 29) ไดกลาวไววา 
การมองการณไกล หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะมองเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําและ
เขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความ
อดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถทําใหเขาใจอะไรไดโดยเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา 
สําหรับสัมมา รธนิธย (2556, หนา 65) กลาววา ผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูที่มองการณไกล มีความรู
ความสามารถในพฤติกรรมการปฏิบัติงานในฐานผูบริหารในเรื่อง การวางแผนงาน (Planning) การจัด
ระเบียบงาน (Organizing) การประสานงาน (Coordinating) การสื่อความหมาย (Commrniczting) การ
กระจายงาน (Delegating) การวินิจฉัยสั่งการ (Decisinon Making) การมีมนุษยสัมพันธ (Human 
Felationship) การฝกอบรม (Tarining) กระบวนการกลุม (Competency) ในสวนของพระมหาชวง ชุติมนฺตี 
(ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) ไดกลาววา การมองการณไกล ไดแก ความสามารถของผูนําที่สามารถจะมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตรและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธไดอยางดี  
 สรุปไดวา การมองการณไกล หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะมองเห็นความแตกตาง
ระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตรและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี มีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในเรื่อง การวางแผนงาน การจัดระเบียบงาน การประสานงาน การสื่อความหมาย การ
กระจายงาน การวินิจฉัยสั่งการ การมีมนุษยสัมพันธ  การฝกอบรม กระบวนการกลุม มีวิสัยทัศนและ
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและวิสัยทัศนตองเปนเครื่องช้ีนําการกระทําและการตัดสินใจของสมาชิกแตละ
คนขององคกร สามารถที่จะนําความหวัง ความฝนมาเปนความจริง มองอะไรอยางกวาง ๆ มีความ
อดทน มีแนวความคิดไกล มีแนวความคิดริเริ่ม สรางสรรค และพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถรับรู
ภารกิจที่ตองทําทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย 
สามารถที่จะคาดคะเนไดถึงสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนตอไปอีกไดอยางถูกตอง และหาทางปองกันมิให
เกิดเหตุการณที่เปนปญหา นํามาซึ่งผลผลิตที่ไดคุมคา  
 3. มีหลักการ (Principle)  
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) เสนอแนวคิดวาในการบริหารงานน้ัน ผูนําจะตองมี
แนวความคิดหรือหลักการในการที่จะปฏิบัติงานน้ัน ๆ  หลักการกอใหเกิดบรูณาการ และมีความหมาย
ตอผูนําอยางมาก ผูบริหารระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหงยอมรับวา หลักการชวยทําใหเกิดความ 
กาวหนาในการทํางานอยางดี สวนนิพนธ กินาวงศ (2523, หนา 7, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, 
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หนา 37) ไดกลาวไววา หลักการ หมายถึง กฎเกณฑที่กําหนดไว หรือวิธีการที่มนุษยคนพบจาก
ประสบการณหรือการคนควา นํามารวมกันเปนหมวดหมู ในสวนของชาญชัย อาจิณสมาจาร (2525, 
หนา 14, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 37) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการไววาเมื่อบุคคล
ไดรับประสบการณจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เขาจะวิเคราะหประสบการณน้ันอยางพินิจพิเคราะห 
จนสรุปเปนความคิดรวบยอด (concept) กฎ และทฤษฎีที่เขาจะนําไปปฏิบัติในอนาคตขอสรุปเหลาน้ี
เรียกวา “หลักการ” ซึ่งเปนสิ่งที่เปนประโยชนและจําเปนตอการกระทํา ดานโกวิท วรพิพัฒน (2530, 
หนา 22, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 28) กลาววา ผูบริหารจะบริหารงานไดดีตองรู
ลูทาง รูหลักการ และรูนโยบาย สวนสนอง สุภาสัย (2545, หนา 9) กลาววา มีหลักการ ไดแก การที่
ผูนําตองมีแนวคิดในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ในปเดียวกันศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 87) กลาวถึง 
มีหลักการ หมายถึง การที่ผูนําตองมีแนวคิดในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ทําใหเกิดความกาวหนา สวน
พักตรสร สิริบุณยภัค (2548, หนา 87) กลาววา มหีลักการ หมายถึง การที่ผูนําจะตองมีแนวคิดหรือ
หลักการในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ซึ่งหลักการมีความหมายตอผู นําอยางมาก เพราะทําใหเกิด
ความกาวหนา  
 แบรและคณะ (Barr and others, 1947, p. 45, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, 
หนา 49) ไดกลาวไววา หลักการ หมายถึง กฎเกณฑทั่วไป ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงพื้นฐาน ความ
เช่ือมั่นอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณอยางหน่ึงไปสูสภาพอีกอยางหน่ึง และ
เปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมกิจกรรม และเปนวิธีการสําหรับการปฏิบัติน้ัน ๆ บริกส และโจเซฟ (Briggs 
and Joseph, 1952, p. 406, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 49) ไดใหความคิดเห็นวา 
หลักการคือ วิถีทางแหงการแกปญหาที่ คิดวามีความเช่ือมั่นมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัยจาก
ประสบการณเดิมเทาน้ัน แตอาจไดจากขอเท็จจริงพื้นฐานและรูวาจะนําไปใชอยางไร ในขณะที่พิพัฒน 
ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 99) กลาววา การมีหลักการ หมายถึง การที่ผูนําจะตองมีแนวคิด หรือหลักการใน
การปฏิบัติงานน้ัน ๆ  ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา สอดคลอง
กับอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) กลาววา มีหลักการ หมายถึง การที่ผูนําจะตองมีแนวคิด หรือ
หลักการในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ  ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา 
และสอดคลองกับพระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) ไดกลาวไววา มีหลักการ ไดแก 
ผูบริหารจะตองมีแนวความคิดหรอืหลักการในปฏิบัติงาน หลักการกอใหเกิดบูรณาการและความหมายตอ
ผูนําอยางมาก  
 สรุปไดวา มีหลักการ หมายถึง การที่ผูบริหารมีแนวคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารจะตองมีแนวคิดที่ไดรับประสบการณจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เขาจะวิเคราะห
ประสบการณน้ันอยางพินิจพิเคราะห จนรูวิถีทางแหงการแกปญหาที่คิดวามีความเช่ือมั่นมากที่สุด รู
ลูทาง รูหลักการ และรูนโยบาย จนสรุปเปนความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงพื้นฐาน ความเช่ือมั่นอันเปน
ที่ยอมรับ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณอยางหน่ึงไปสูสภาพอีกอยางหน่ึง และเปนสิ่งสําคัญที่
จะควบคุมกิจกรรม และเปนวิธีการสําหรับการปฏิบัติ หรือหลักการในการปฏิบัติงาน มีการกําหนด
แนวทาง การวางมาตรฐาน การเตรียมการ วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนํา
อยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางานอยางดี 
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 4. หลักในการทํางาน (Platform) 
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) ไดเสนอความคิดวา หลักในการทํางาน ไดแก การที่
จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน
หลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการ
ทํางานในดานการศึกษาหรือดานธุรกิจอื่น ๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน สวนสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 15) ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาน้ัน 
ไดเห็นความสําคัญของหลักในการทํางาน จึงไดกําหนดมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนมาตรฐานกลางข้ึน เพื่อใหโรงเรียนถือปฏิบัติ เรียกวา
มาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ สวนสนอง สุภาสัย (2545, 
หนา 9) กลาววา หลักในการทํางาน ไดแก การนําเอาหลักการไปใชงานและวางเกณฑหรือมาตรฐาน
ในการทํางานหลังการตัดสินใจ สอดคลองกับศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 87) กลาววา หลักใน
การทํางาน หมายถึง การนําเอาหลักการไปใชปฏิบัติงาน มีการวางเกณฑ หรือมาตรฐานการทํางาน  
 พักตรสร  สิริบุณยภัค (2548, หนา 87) กลาววา หลักในการทํางาน หมายถึง การนําเอา
หลักการไปใชในการปฏิบัติงานและวางเกณฑหรอืมาตรฐานในการทาํงานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจ
แลว หลักในการทํางานจะชวยในการทํางานไดอยางดี สอดคลองกับพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 
99) กลาววา การนําเอาหลักการไปใชในการปฏิบัติและวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจาก
ที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยในการทํางานไดอยางดี สอดคลองกับอุษณีย 
บุญธรรม ( 2553, หนา 93) ไดกลาวไววา หลักในการทํางาน หมายถึง การนําเอาหลักการไปใชในการ
ปฏิบัติงานและวางเกณฑหรือมาตราฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการ
ทํางานจะมีสวนชวยในการทํางานไดอยางดี และสอดคลองกับพระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, 
หนา 34) ไดกลาวไววา หลักในการทํางาน ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน หลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว 
 สรุปไดวา หลักในการทํางาน หมายถึง การที่ผูบริหารนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชใน
การปฏิบัติงานในการแกปญหาตาง ๆ มีการเตรียมการ วางแผน กําหนดเปาหมายและจุดประสงค 
ดําเนินงานตามแผน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางเกณฑเปนแนวปฏิบัติ หรือมาตรฐาน
ในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว เพื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป หลัก
ในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจในการทํางานไดอยางดีตอผูนําที่มีคุณภาพ 
 5. หลักการปกครอง (Politics)   
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) กลาววา ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง 
น่ัน คือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญ
ในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจน้ีจะไปควบคูกัน
เสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ ในสวนของ
อรุณ รักธรรม (2524, หนา 136, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 40) ไดกลาวถึงลักษณะของ
นักปกครองไววา นักปกครองที่ดีตองมีคุณลักษณะดังน้ี คือ มีความรอบรูและประสบการณอยาง
กวางขวางจากการศึกษาและการฝกอบรม มีหลักในการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวย รูจัก
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ประวัติ นิสัย ความประพฤติของผูใตบังคับบัญชาโดยละเอียด รูจักชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชา
ในโอกาสอันควร รักษาความเที่ยงธรรม มีความคิดริเริม่ มีหลักในการบริหารงาน คือ รูจักจังหวะที่จะ
ทํางานใหเปนผลสําเร็จ รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน รูจักถายทอดความรูใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ทํางานได รูจักรับผิดชอบ  
 ในขณะที่จํานง สมประสงค (2525, หนา 1, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 29) 
ไดกลาวเนนไววา การปกครองเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเขาไป คลุกคลีกับผูใตบังคับบัญชาและใช
หลักธรรมของพระพุทธองค 4 หลัก คือ 1) หลักเมตตา หมายถึง ความรักใครปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข 
2) หลักกรุณา หมายถึง ความสงสารเห็นใจเมื่อเห็นผูอื่นเปนทุกข 3) มุทิตา หมายถึง ความช่ืนชมยินดี
กับผูอื่นเมื่อผูอื่นมคีวามสุข และ 4) หลักอุเบกขา หมายถึง การวางตนเปนกลาง ซึ่งนวล กัลยาณธรรม 
(2530, หนา 133, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 41) ไดกลาวไววา จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง
ที่เกี่ยวของกับฐานอํานาจ สวนมากเปนไปในทํานองเดียวกัน คือ ฐานอํานาจที่ทําใหบุคคลยอมรับหรือ
ปฏิบัติตามมากที่สุด คือ อํานาจความเช่ียวชาญและอํานาจตามกฎหมาย อํานาจที่ทําใหบุคคลยอมรับ
หรือปฏิบัติตามพอประมาณคือ อํานาจอางอิง สวนอํานาจที่ทําใหบุคคลยอมรับหรือปฏิบัติตามนอย
คือ อํานาจการใหรางวัลและอํานาจการบังคับ สนอง สุภาสัย (2545, หนา 9) ไดกลาวไววา หลักการ
ปกครอง หมายถึง ผูนําควรมีความสามารถที่จะทําใหคนอื่น ๆ ไดชวยทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ในปเดียวกันศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) ไดกลาวไววา หลักการปกครอง หมายถึง การที่ผูใช
อํานาจในการที่จะทําใหคนอื่น ๆ  ไดชวยทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย สวนเฟรนซและเรเวน (French 
and Raven, 1975, pp. 259-269, อางถึงใน พักตรสร สิริบุณยภัค, 2548, หนา 52) ไดกลาวไววา 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน และงานน้ัน ดําเนินไปดวยดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูบริหาร
ควรศึกษาวิธีการใชอํานาจ 
 1. อํานาจการใหรางวัล (reward power) เปนอํานาจที่ผูอยูใตบังคับบัญชารับรูวาผูบังคับบัญชา
สามารถจะใหรางวัลแกเขาได ประสิทธิภาพของรางวัลจะข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคล ผูบริหาร
จะตองเลือกใชรางวัลใหสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล 
 2. อํานาจใหคุณใหโทษ (coercive power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชารูวาจะ
ไดรับโทษ ถาไมทําตามที่ผูบังคับบัญชาตองการ ผลงานที่เกิดจากอํานาจชนิดน้ีจะมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
และบางครั้งอาจเกิดแรงตอตานอีกดวย 
 3. อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชายอมรับ
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหนวยงาน 
 4. อํานาจบารมี (reference power) เปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูอยูใตบังคับบัญชามีความรูสึก
วาอยูขางเดียวกับผูบังคับบัญชา ความแข็งของอํานาจน้ีข้ึนอยูกับความรูสึก และความปรารถนาดังกลาว
ของผูใตบังคับ 
 5. อํานาจความเช่ียวชาญ (expert power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชายอมรับใน
ความรูความสามารถ หรือความชํานาญดานตาง ๆ ของผูบังคับบัญชา ความแข็งของอํานาจน้ีข้ึนอยูกับ
ผูบังคับบัญชาวาจะแสดงใหผูอยูใตบังคับบัญชาเช่ือในความชํานาญของตนไดมากนอยเพียงใด 
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 6. อํานาจขาวสาร (information power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชายอมรับวาผู 
บังคับบัญชาเปนผูที่มีความรูในขาวสารตาง ๆ ความแข็งของอํานาจน้ีข้ึนอยูกับวาขาวสารน้ันมี
ความสําคัญตอผูอยูใตบังคับบัญชามากนอยเพียงใด 
 7. อาํนาจแฝง (connection power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชารับรูวาผูบังคับบัญชา
มีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีความสําคัญกับองคการ ถาบุคคลน้ันมีอํานาจสูงกับผูบังคับบัญชาก็จะมีอํานาจ
แฝงตามไปดวย  
  ในสวนของจักษ พันธชูเพชร (2549, หนา 3) กลาววา หลักการปกครอง หมายถึง เรื่องที่
เกี่ยวของกับการบริหารและการวางระเบียบ กฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อใหสังคมมีความปกติสุข หรือ
การปฏิบัติการทั้งหลายทั้งปวงของเจาหนาที่ตางของรัฐ ในป พ.ศ. 2551 พิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, 
หนา 99) กลาววา หลักการปกครอง หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได
ชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลเุปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของ
ดวยอํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนํา
และอํานาจน้ีจะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางาน
ดวยความสมัครใจ สอดคลองกับอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) ไดกลาวไววา หลักการปกครอง 
หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตาม
เปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมเีรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญ
ในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจน้ีจะไปควบคูกัน
เสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ  
 แอนดูร เฮยวูด (Andrew Heywood,2002, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2553, หนา 
62) ไดอธิบายวา การปกครอง หมายถึง “กระบวนการเชิงสถาบันของสังคมที่มีการตัดสินใจรวมกัน
หรือมีผลผูกพันตอสวนรวมดวยกันผูมีบทบาทในกระบวนการน้ี คือ สถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
หรือกลไกลการปกครอง” สวนเอื้ออารี เศรษฐวานิช (2555, หนา 24) ไดสรุปไววา การปกครอง คือ 
กระบวนการหรือวิธีการสําหรับสังคมมนุษยที่จะตองกําหนดบุคคลที่จะเปนผูนําเปนผูรับผิดชอบ
บริหารและวางระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และตองมีกฎหมายเพื่อมาปกครองสังคมใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย เพื่อใหสังคมมนุษยอยูรวมกันไดอยางสันติสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอย ยุติธรรม 
และเสมอภาคกัน สวนพระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา หลักการปกครอง 
ไดแก ความสามารถในการใชอิทธพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เรื่องการ
ปกครองจะตองมีเรื่องอํานาจเขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนําเพราะ
สามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได  
 สรุปไดวา หลักการปกครอง หมายถึง มีความรอบรูและประสบการณอยางกวางขวาง มี
หลักในการปกครองบังคับบัญชา ประกอบดวย รูจักประวัติ นิสัย ความประพฤติของผูใตบังคับบัญชา
โดยละเอียด รูจักชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาศอันควร ใชอํานาจในการสรางความ
รวมมือที่จะทําใหบุคลากรหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีความคิดริเริ่ม มีหลักในการ
บริหารงาน คือ รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน รูจักถายทอดความรูใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานได 
รูจักรับผิดชอบ และวางระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และตองมีกฎหมายเพื่อมาปกครองสังคมใหดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย เพื่อใหสังคมมนุษยอยูรวมกันไดอยางสันติสุข มีความเปนระเบียบเรียบรอย 



46 

ยุติธรรม และเสมอภาคกัน เรื่องการปกครองจะตองมีเรื่องอํานาจเขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปน
เรื่องสําคัญในการกระทําของผูนําเพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจน้ีจะไป
ควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ  
 6. ความมุงประสงค (Purposing)  
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) ไดเสนอแนวคิดวา ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรต้ัง
ความมุงหมายในการทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน 
ความสําเร็จ และความผิดพลาด นอกจากน้ีการมีความมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ตามหลักการและวิธีดําเนินการและเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตาม
ทางเดียวกัน สวนนรา สมประสงค (2540, หนา 161) ไดกลาวไววา การต้ังเปาหมายการบริหารน้ัน 
ผูบริหารจะตองชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาต้ังเปาหมาย เพื่อใหเปาหมายมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มี
ความยากที่พอเหมาะ และเกิดการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาโดยตัวของเขาเอง มัณฑรา ธรรมบุศย 
(2544, หนา 12) กลาววา สิ่งที่ทําใหเราประสบความสําเร็จในชีวิต คือ การมีหัวใจที่เขมแข็ง เด็ดเด่ียว
และมีความคิดที่จะตอสูชีวิตและมีจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในชีวิต การต้ังเปาหมายหรือความ
ปรารถนาอยางแรงกลาในสิ่งที่ตองการไวลวงหนา แลวพยายามไปถึงจุดหมายน้ันใหได การมีพลัง
อํานาจของความคิดและพลังจิตที่แรงกลาเหลาน้ีเปนความสามารถของบุคคล เปนจุดมุงหมายของ
บุคคลแมจะเผชิญกับอุปสรรค สําหรับผูบรหิารหรือผูนํา จะตองมีจุดมุงหมายในการทาํงานและทํางาน
ใหประสบความสําเร็จซึ่งความสําเร็จน้ันตองอาศัยคุณลักษณะอยางหน่ึง คือ AQ (Adversity Quotient) 
เปนคําที่พัฒนาข้ึนโดย พอล สโตลทซ (Paul Stoltz) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง
เหตุการณในยามที่ตองเผชิญกับอุปสรรค ความทุกขยากลําบาก ผูที่มีเปาหมายในชีวิตจะมี AQ สูงซึ่ง
จะทําใหมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมยอทอตออุปสรรค  
 สมพงษ เกษมสิน (2516, หนา 87, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 31) ไดให
แนวคิดวา ในการดําเนินงานของโรงเรียนน้ัน จะตองกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบติังาน
ราบรื่นโดยเรียกวา เปนการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนและสรุปไววา เปาหมายที่ดีน้ันตองมี
ลักษณะดังน้ี คือ 1) เปาหมายตองมีความสัมพันธกับความตองการขององคกรและบุคคลที่อยูในองคกร 
2) เปาหมายตองชัดเจนและเปนไปได 3) เปาหมายตองมีเหตุผล 4) เปาหมายจะตองมีลักษณะพอดี
เหมาะสมกับระยะเวลาใด เวลาหน่ึง พรอมทั้งยังสัมพันธกับสวนอื่น ๆ ขององคการดวย เพื่อลดความ
ขัดแยงใหนอยที่สุด 5) เปาหมายจะตองมีความกะทัดรัด มีลักษณะกําหนดเปนมาตรฐานไมใชเปน
อุดมการณหรือคานิยมอยางใดอยางหน่ึงในราชการ และ 6) เปาหมายจะตองไมยากจนเกิน ไปจนทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ ในสวนของศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) กลาววา 
ความมุงประสงค หมายถึง การที่ผูนําต้ังจุดประสงคเพื่อแสดงใหเห็นแนวทางที่จะทํางานและความสําเร็จ 
และในปเดียวกันสนอง สุภาสัย (2545, หนา 9) กลาววา ความมุงประสงค ผูนําตองต้ังจุดประสงคเพื่อ
แสดงใหเห็นแนวทางที่จะทํางาน สอดคลองกับพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 99) กลาววา ความมุง 
ประสงค หมายถึง ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางใน
การทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากน้ีการมีจุดมุงหมายจะชวยแสดงใหผูนําไดจัด
กิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ 
และดําเนินไปตามทางเดียวกัน 
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 ในขณะที่อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หนา 37) ไดกลาววา พฤติกรรมดานการมุงประสงค
เปนพฤติกรรมที่ผูบรหิารปฏิบัติงานโดยต้ังจุดประสงคในการทํางาน และช้ีแจงจุดประสงคใหผูรวมงาน
ไดรับทราบอยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกัน โดยยึดจุดประสงคที่ต้ังไวเปน
หลัก และผูบริหารจะสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานมีความพยายามไปถึงจุดประสงคใหได ในสวนของฮาลพิน 
(Halpin, 1966, อางถึงใน อัลสุริยา กรรมสูตร, 2552, หนา 37) กลาววา ถาผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน 
แสดงความคิดเห็น มุงการทํางานเปนกลุม งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวที่วา แนวทางที่ผูบริหารสามารถปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารน้ันสิ่ง
สําคัญประการหน่ึง คือ ตองรูจักสนับสนุนใหสมาชิกดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
เฮาสและมิทเชลล (House & Mitchell, 1974, อางถึงใน อัลสุริยา กรรมสูตร, 2552, หนา 36) เช่ือ
วาผูนําสามารถสรางการจูงใจใหเกิดข้ึนดวยการทําใหวิถีทาง (Path) ที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจน
และงายพอที่ผูใตบังคับบัญชาจะไปถึงได และยุคล (Yakl, 1988, อางถึงใน อัลสุริยา กรรมสูตร, 
2552, หนา 37) ไดสังเคราะหผลงานนักวิจัยหลายคนเพื่อหาวาผูบริหารที่ประสบความสําเร็จสูง มี
พื้นฐานของบุคลิกภาพที่กอใหเกิดความมีประสิทธิผล มีความตองการดานมุงความสําเร็จ ไดแกความ
ตองการความสําเร็จความปรารถนาดานความเปนเลิศ เต็มใจแสวงหาความรับผิดชอบและความใสใจ
ตอวัตถุประสงคของงาน สวนอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) กลาววา ความมุงประสงค หมายถึง 
ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน 
ความสําเรจ็และความผิดพลาด นอกจากน้ีการมีจุดมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม
หลักการและวิธีดําเนินการและเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทาง
เดียวกัน ในขณะที่พระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา ความมุงประสงค ไดแก 
ผูนําที่ดี เวลาปฏิบัติงานควรต้ังจุดมุงหมายในการทํางานเพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึง
แนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด  
 สรุปไดวา ความมุงประสงค หมายถึง การที่ผูบริหารปฏิบัติงานโดยต้ังจุดประสงคในการ
ทํางานเปนการต้ังเปาหมายหรือความปรารถนาอยางแรงกลาในสิ่งที่ตองการไวลวงหนา และช้ีแจง
จุดประสงคใหผูรวมงานไดรับทราบอยางชัดเจน โดยยึดเปาหมายที่ต้ังไวเปนหลัก และผูบริหารจะ
สรางแรงจูงใจใหผูรวมงานมีความพยายามไปถึงจุดประสงคใหได นอกจากน้ียังชวยใหผูบริหารไดจัด
กิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการ มีการกําหนดกฎเกณฑ วิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานให
ผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินการวางแนวทางปฏิบัติงานไปตามทางเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็น
แนวทางที่จะทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด 
 7. การวางแผน (Planning) 
  เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) ไดใหแนวคิดวา การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความ
มุงหมายและโครงการปฎิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดใน
การบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไป
ปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทําเปนข้ันตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผน คลาย ๆ 
กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแง
ของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทํางานตาง ๆ ในรูปของ Gantt หรือ PERT 
เปนตน สวนเสนาะ ติเยาว (2551, หนา 83) กลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการ
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กําหนดวัตถุประสงค วิธีการจะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน หากจะกลาวในแงของสถานการณ 
การวางแผนเปนกระบวนการในการเผชิญกับความไมแนนอนโดยกําหนดการกระทําไวลวงหนาเพื่อให
ไดผลตามที่กําหนด การวางแผนจะเกี่ยวของกับ 2 อยาง คือจุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมาย
ปลายทางคือ จะทําอะไร วิธีการคือ จะทําอยางไร ในสวนของสาคร สุขศรีวงศ (2552, หนา 99) 
กลาวไววา การวางแผน หมายถึง การกําหนดพันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และแผนงาน 
(Plans) เพื่อใหองคกรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค กระบวนการ
วางแผนประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ประการ ไดแก 1) การกําหนดพันธกิจ 2) การกําหนดเปาหมาย 
3) การกําหนดแผนงาน  
 อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หนา 40) ไดกลาวไววา พฤติกรรมการวางแผน เปนพฤติกรรม
ที่ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคิดลวงหนา เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการในอนาคตและหาวิธีที่จะไดมา
ซึ่งสิ่งที่ตองการน้ัน สวนยุคล (Yukl, 1987, อางถึงใน อัลสุริยา กรรณสูตร, 2552, หนา 40) ไดกลาวถึง 
พฤติกรรมของผูนําเฉพาะดาน ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่มุงงานและมุงความสัมพันธ ดานการวางแผนเปน
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการจดัทํากลยุทธและวัตถุประสงคระยะยาว การจัดสรรทรพัยากรตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลังของภารกิจ การพิจารณาจัดทรัพยากรและคนเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงดานการประสานงาน การเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพของ
องคการ ขณะทีอุ่ษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) กลาววา การวางแผน หมายถึง การเช่ือมโยงความ
มุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเห็นเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควร
ขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน ออกมาในรูปของการ
นําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทําเปนข้ันตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ ในสวนของเชียร 
วิทยอุดม (2555, หนา 4) ไดใหความหมายการวางแผนไววา การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพื่อองคการ ดวยการพัฒนากลยุทธ การใชงบประมาณ เพื่อจะ
แบงสรรทรัพยากร และวางนโยบายและวางข้ันตอนในการดําเนินการ ในขณะที่วิโรจน สารรัตนะ 
(2555, หนา 43) กลาววา การวางแผน (Planning) หมายถึง หนาที่ทางการบริหารในการกําหนด
จุดหมายและการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใหบรรลุจุดหมายน้ัน สวนสมบัติ ธํารงธัญวงศ (2556, 
หนา 81) กลาววา การวางแผนบริหาร หมายถึง การนําแผนกลยุทธมากําหนดวัตถุประสงคและแนว
ทางการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมชัดเจนวา ในแตละปจะตองบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดจะตองสามารถ
วัดระดับความสําเร็จได โดยจะตองมีความครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินงาน
ตามแผนและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายรวม (Targets) 
ขององคการที่ทุกหนวยงานจะตองยึดถือรวมกัน  
 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 41) กลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการเตรียมการ
กําหนดสิ่งที่ตองกระทําไวลวงหนาอยางรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตใหวัตถุประสงคของ
องคการบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, 
หนา 1110) ไดใหความหมายไววา วางแผน หมายถึง กําหนดแผนหรือโครงการที่จะดําเนินการตอไป สวน
สุรัสวดี ราชสกุลชัย (2547, อางถึงใน ธรรญชนก ศรีทิพยรัตน, 2557, หนา 14) กลาววา การวางแผน คือ 
การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยใชปจจัยตาง ๆ และมีเหตุผลเพื่อใหการดําเนินงานใน
อนาคตเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสทิธิภาพมากที่สดุ เปนกระบวนการเกีย่วกับการคิดและการตัดสนิใจ
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ที่ละเอียดออน และตองกระทําใหเสร็จสิ้น กอนจะมีการดําเนินกิจกรรม ในสวนของพระมหาชวง ชุติมนฺตี 
(ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา การวางแผน ไดแก การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความมุงหมายและ
โครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหาร
เพราะการวางแผนจะชวยใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ นอกจากน้ีเฮนรี 
ฟาโย (Henri Fayol, 2004, p. 110 อางถึงใน พระแกว อินฺทโชโต (ชัยชนะ) (2558, หนา 29) กลาว
วา การวางแผน หมายถึง ภาระหนาที่ของ ผูบริหารที่จะตองทํา การคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณ
ตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไวเพื่อ
เปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 
  สรุปไดวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการคิดที่มีการศึกษาคนควา 
วิเคราะหขอมูลมาเปนอยางดีและการตัดสนิใจที่ละเอียดออน และตองกระทําใหเสร็จสิ้นกอนจะมีการ
ดําเนินกิจกรรม ในการเตรียมการกําหนดสิ่งที่ตองกระทําไวลวงหนาอยางรอบคอบ เปนการเช่ือมโยง
ความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเห็นเปนประจักษ มีการต้ังจุดประสงคและ
เปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบติังานใหเปนรปูธรรมชัดเจนวาในแตละปจะตองบรรลวัุตถุประสงคที่
กําหนดจะตองสามารถวัดระดับความสําเร็จได วิธีการจะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน การใช
งบประมาณ เพื่อจะจัดสรรทรัพยากรตามลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจ การพิจารณาจัด
ทรัพยากรและคนเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ วางนโยบาย กําหนดข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแผนหรือจัดทําแผนใหม และปรับปรุงดานการ
ประสานงาน การวางแผนเปนสิ่งที่ผูบรหิารไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยทํา
ใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรปูของการนําไปปฺฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทําเปนข้ันตอน
ที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
 8. ความยืนหยัด (Persisting)  
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) มีแนวคิดวา ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการที่
สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งน้ีหมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึง
จะไดรับดวยความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมให
เกิดปญหาการทํางาน และควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานน้ัน ๆ 
สวนสนอง สุภาสัย (2545, หนา 70) กลาววา ความยืนหยัดเปนการยืนหยัดในหลักการอันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน สอดคลองกับศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) ไดใหความหมายไววา 
ความยืนหยัด (persisting) หมายถึง การยืนหยัดในหลักการอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 
ในสวนของพักตรสร สิรบุณยภัค (2548, หนา 88) กลาววา ความยืนหยัด หมายถึง ความยืนหยัดตอ
หลักการที่สําคัญ ที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งน้ีหมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึง
คุณคาพึงจะไดรับดวยความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน 
เพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
หนวยงานน้ัน ๆ 
 พิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 100) ความยืนหยัด หมายถึง ความยืนหยัดตอหลักการที่
สําคัญ ที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งน้ีหมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึง
จะไดรับดวย ความยืนหยัดของผูนําจําเปนตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมให
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เกิดปญหาในการทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานน้ัน ๆ  
สอดคลองกับอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) ไดกลาวไววา ความยืนหยัด หมายถึง ความยืนหยัด
ตอหลักการที่สําคัญ ที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งน้ีหมายวาผูนําจะตองเขาใจถึง  
คุณคาที่พึงจะไดรับดวยความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจ
ตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
หนวยงานน้ัน ๆ สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หนา 955) ไดใหความ 
หมายไววา ยืนหยัด หมายถึง สูไมยอมถอย เชน เขายืนหยัดสูไดตลอด 5 ยก นอกจากน้ีพระมหาชวง 
ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา ความยืนหยัด ไดแก ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดตอ
หลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับ
ดวย 
 สรุปไดวา ความยืนหยัด หมายถึง ผูบริหารที่ดีควรมคีวามยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญที่ได
กําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ยึดมั่นในหลักการ เช่ือมั่นในนโยบายหรือหลักการ ปฎิบัติตน
ตามหลักการ ทั้งน้ีหมายความวาผูบริหารจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวยความยืนหยัดของ
ผูบริหารจําเปนจะตองโนมนาวจิตใจ สื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหา
ในการทํางาน และควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 
 9. การบริหารคน (People) 
  เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) ยอมรับวาถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคล
อื่นในหนวยงานแลวความสําเร็จของงานน้ันจะมีไดนอยมาก ดังน้ัน ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดี
ควรจะไดแสวงหาชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน 
จุดประสงคของการบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน
สวนศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) ไดกลาววา การบริหารคน (peopling) หมายถึง การพัฒนา
บุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน สอดคลองกับพักตรสร สิรบุณยภัค (2548, หนา 88) กลาววา 
การบริหารคน หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงาน ใหเจริญ
งอกงามข้ึนติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน การบริหารคนจัดเปนขอกําหนดทาง
ยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 100) กลาววา 
การบริหารงานบคุคล หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจรญิ
งอกงามข้ึนติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงานการบริหารคนจัดเปนขอกําหนดทาง
ยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ ในสวนของอนิวัช แกวจํานง (2552, หนา 2) กลาววา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการหรือข้ันตอนในการทํางานที่เกี่ยวของกับคนในองคการ ต้ังแต
การวางแผน สรรหา คัดเลือกจัดวางในตําแหนง การดูแลธํารงรักษา และการออกจากตําแหนงงาน
เพื่อใหองคการบรรลุผลสําเร็จ  
 อุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 93) กลาววา การบรหิารคนหมายถึง การบริหารงานในหนวยงาน
ควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงาน ใหเจริญงอกงามข้ึนติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน 
การบริหารคนจัดเปนขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ ในปเดียวกันนิชนันท ทรงรัตนขจร 
(2553, หนา 8) ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารคนเพื่อสราง
งานใหเกิดประโยชนสูงสุด ครอบคลุมถึง การวางแผนบุคลากร การสรรหาบคุลากร การจดัใหบุคลากรเขา
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ปฎิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนณัฐพร ภูทองเงิน 
(2555, หนา 7) กลาววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการของผูบริหารที่ตองปฏิบัติ
เกี่ยวของกับบคุลากรในสถานศึกษารวมทั้งใชความรู ทักษะและประสบการณ พรอมทั้งดําเนินการ
ธํารงรักษา พัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอการทํางาน 
เสริมสรางหลักประกันแกบุคลากรที่ตองพนจากองคกร และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขในอนาคต ในปตอมาสัมมา รธนิธย (2556, หนา 47-50) ไดกลาวไววา การบริหารงานบุคคล 
ครอบคลุมถึงการวางแผนบุคลากร การไดมาซึ่งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร 
และการประเมินบุคลากรดังน้ี 
 การวางแผนบุคลากร หมายถึง การกําหนดความตองการดานบุคลากรในหนวยงานไว
ลวงหนา เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของหนวยงานมา
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด การไดมาซึ่งบุคลากร หมายถึง กระบวนการคนหาบุคคลที่จะเขามา
ทํางาน การสรางความสนใจใหแกผูสมัครงานโดยกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล ซึ่งเริ่มที่การ
สํารวจแสวงหาคนเขาทํางานและสิ้นสุดเมื่อมีการพิจารณาผูมาสมัครเขาทํางานทั้งโดยวิธีสรรหาหรือ
คัดเลือกบุคลากรจากภายในองคการ และบุคลากรจากภายนอกองคการ 
 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการใหบุคคลของหนวยงานไดมีความเหมาะสม
กับงานที่จะปฏิบัติ หรือใหมีความสามารถสูงข้ึน ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรจะมีวัตถุประสงค            
2 ประการ คือ เพื่อใหบุคคลไดมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติประการหน่ึง และ เพิ่มพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสูงย่ิงข้ึน เพื่อจะไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอีกประการ
หน่ึง และการพัฒนาบุคคลน้ัน อาจจะดําเนินการพัฒนาความรู ความชํานาญ หรือพัฒนาอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลาย ๆ  อยางก็ไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับปญหาและความจําเปนที่จะตองพัฒนาบคุลากรในหนวยงาน
น้ัน 
 การบํารุงรักษาบุคลากร หมายถึง ความพยายามที่จะจูงใจใหบุคลากรรวมงานดวยความ
เต็มใจมีความสุข มีความผูกพันและดํารงคงอยูกับหนวยงานใหนานที่สุดดวยกิจกรรมการจัดสวัสดิการ
และ/หรือสิ่งตอบแทนตาง ๆ ตามความตองการของบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร จึงเปนการจัด
สวัสดิการใหแกบุคลากร เปนการสรางสิ่งจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ และเปนการเสริมสรางขวัญ
ในการทํางานใหบุคลากรเกิดความเช่ือ และศรัทธาในหนวยงาน เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจ 
หนวยงานก็จะประสบความเจริญกาวหนา 
 การประเมินบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานดวยกระบวนการตาง ๆ เพื่อเปนการ
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติงานทําใหทราบผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรและสามารถ
นําผลการประเมินไปใชพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
  ในปพ.ศ. 2558 พระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา 34) กลาววา การบริหารคน 
ไดแก ยอมรับวาหากปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหนวยงานแลว ความสําเร็จจากงาน
น้ันจะสําเร็จไดนอยมาก ในปเดียวกันน้ีมุจลินท ชลรัตน (2558, หนา 13) กลาววา การบริหารทรัพยากร
มนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารหรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล จะตองใชทั้งศาสตร
และศิลปในการบริหารจัดการ ในการวางแผน สรรหา คัดเลือก และ บรรจุบุคคลตามตําแหนงงาน
และตามความตองการขององคกร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถเพิ่มข้ึน 
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การจายคาตอบแทนที่เหมาะสม การเสริมสรางหลักประกันบุคลากรที่ตองพนจากองคกร อันสงผลให
บุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอองคกรและยินดีที่จะปฏัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรและสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขสอดคลองกับศศิธร ลบล้ําเลิศ (2558, หนา 11) กลาววา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองคการ การจัดหาบุคคลเขาทํางาน การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและการพัฒนา และรางวัลและสิทธิประโยชนที่ผูบริหารหรือผู
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานบุคลากร จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนเสริมสราง
หลักประกันแกบุคลากรที่ตองพนจากองคกร อันสงผลใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอองคกรและยินดีที่
จะปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย จะตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ 
 ในขณะที่บีช (Beach, 1965, p. 54 อางถึงใน มุจลินท ชลรัตน, 2558, หนา 11) กลาววา 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางนโยบายและโครงสรางเกี่ยวกับบุคคล การคัดเลือก การ
ฝกอบรม การกําหนดคาตอบแทน การควบคุมอัตรากําลัง การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การสรางภาวะผูนํา ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
นอกจากน้ีมอนด้ีและโน (Mondy and Noe, 2002, p. 28 อางถึงใน มุจลินท ชลรัตน, 2558, หนา 
11) กลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชทรัพยากรอันทรงคุณคาขององคการให
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ โดยมีภารกิจหลัก 6 ดาน ไดแก การวางแผน การ
สรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การพัฒนา การจายคาตอบแทนและผลประโยชน สุขภาพ
และความปลอดภัย พนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ และการวิจัยดานทรัพยากรบุคคล  
 สรุปไดวา การบริหารคน หมายถึง กระบวนการในการบริหารคน การวางนโยบายและ
โครงสรางเกี่ยวกับบุคคล การสรรหาบุคลากร คัดเลือก บรรจุบุคคลตามตําแหนงงานและตามความ
ตองการขององคกร การดําเนินการใหบุคคลของหนวยงานไดมีความเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติหรือ
ใหมีความสามารถสูงข้ึน เชน สงเขารับการอบรม การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สราง
บรรยากาศของความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุน จูงใจใหบุคลากรรวมงานดวยความเต็มใจมี
ความสุข มีความผูกพัน และดํารงคงอยูกับหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึนจนตลอดชีวิตของการ
ปฏิบัติงานดวยกิจกรรมการจัดสวัสดิการและ/หรือสิ่งตอบแทนตาง ๆ ตามความตองการของบุคลากร 
ประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติงานทําใหทราบผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรและสามารถ
นําผลการประเมินไปใชพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม อันสงผลใหบุคคลใน
หนวยงานมีความรูสึกที่ดีตอองคกรและยินดีทีจ่ะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย จะตองใชทั้งศาสตร
และศิลปในการบริหารจดัการเพื่อสรางงานใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารคนจัดเปนขอกําหนด
ทางยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ 
  10. ความรักองคกร (Patriotism)  
 เซอรจิโอวานนี (Sirgiovanni, 1996) ไดใหแนวคิดไววา เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติ
แลว สิ่งที่ผูนําตองคํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒธรรม ในหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิก
ของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะรักชาติของหนวยงานอาจจะดู
ไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และ
ทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย สวนกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ (2521, 
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หนา 53, อางถึงใน ศักด์ิดา จักขุจันทร, 2545, หนา 36) กลาววา โดยธรรมชาติน้ันความรักองคกร
ของแตละบุคคลยอมมากนอยแตกตางกันไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลักษณะการรวมตัวของคนในองคกร
น้ัน ๆ อันกอใหเกิดความเปนปกแผนขององคกร ถาองคกรใดมีความเปนปกแผนอันเกิดจากการสราง
ความเจริญใหกับองคกรโดยสวนรวม ประชาชนไดรับความเปนธรรม มีความมั่นคงและการดํารงชีวิต
เปนไปดวยดี สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดความผูกพันความจงรักภักดีตอองคกรของตน ยอมทําใหยอมพลี
แมแตชีวิตและเลือดเน้ือเพื่อปองกันองคกรและสงเสริมใหรุงเรื่องย่ิงข้ึน สวนสนอง สุภาสัย (2545, 
หนา 11) กลาววา ความรักองคกร เปนการแสดงออก อยางมีวัฒนธรรม มีการตระหนักในงานที่ทําอยู 
และทําอยางมีความหมาย สอดคลองกับศักด์ิดา จักขุจันทร (2545, หนา 69) ไดกลาวไววา ความรัก
สถาบัน (patrotism) หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมมีการตระหนักในงานที่ทําอยู และทํา
อยางมีความหมาย ในทํานองเดียวกันกับพักตรสร สิรบุณยภัค (2548, หนา 88) กลาววา ความรัก
องคกร หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง ๆ คนทํางาน
มักจะ ตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงถึงความ
รักองคกรอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักองคการของหนวยงาน อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่
ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย  
 พิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 100) กลาววา ความรักองคกร หมายถึง การแสดงออก
อยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง ๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควร
ทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักชาติอยางซื่อสัตย ลักษณะ
ความรักชาติของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความ
ตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย สอดคลองกับอุษณีย บุญธรรม (2553, 
หนา 94) กลาววา ความรักองคกร หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูง ๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักองคการของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู
และทํางานอยางมีความหมาย จากการวิจัยของไอเซนเบอรเกอรและคณะ (Eisenberger and others, 
1990 อางถึงใน ปาริชาติ บัวเปง, 2554, หน 23) ไดพบวา พนักงานจะมีความจงรักภักดีตอองคกรย่ิงข้ึน
และเกิดความอุตสาหะในการสรางสรรคงานเพื่อองคการก็ตอเมื่อการที่พนักงานรูสึกวาระบบของ
องคการสนับสนุนใหเขากาวหนา ซึ่งจิระจิตต ราคา (2525, อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556, 
หนา 9) ไดกลาววา ความจงรักภักดีตอองคการ คือ มีความรูสึกรักใคร ไมอยากไปจากองคการ อาจจะ
เปนเพราะวาองคการน้ัน มีสิ่งจูงใจที่ทําใหเขารูสึกเสียดายที่จะตองออกไปจากองคการ เชน 
ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวัสดิการ ความกาวหนา นอกจากน้ีพระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) 
(2558, หนา 34) กลาววา ความรักองคกร ไดแก เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว ผูนําจะตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการคือ การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่มีความสําเร็จสูง 
คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทําและจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะ
แสดงออกถึงความรักองคกรอยางซื่อสัตย 
 สรุปไดวา ความรักองคกร หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม กอใหเกิดเกียรติภูมิ
และช่ือเสียงตอสาธารณชนมากเทาไรยอมกอใหเกิดแรงศรัทธา แรงบันดาลใจและสรางความภูมิใจ
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ใหแกพนักงาน ในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง มีลักษณะการรวมตัวของคนในหนวยงานน้ัน ๆ 
อันกอใหเกิดความเปนปกแผนของหนวยงาน คนทํางานมักจะตกลงกันวาลกัษณะใดควรทํา และจะทํา
อยางไรแลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคกรอยางซื่อสัตย ทําใหการทํางาน
ประสานกันใหความรวมมือตอกันเปนอยางดี เกิดความอุตสาหะในการสรางสรรคงาน ทํางานดวย
ความเต็มใจและเสียสละเพื่อหนวยงาน เมื่อบุคลากรรูสึกวาระบบของหนวยงานสงเสริมสนับสนุนให
เขากาวหนาไดรับความเปนธรรม มีความมั่นคงและการดํารงชีวิตเปนไปดวยดี ลักษณะความรักองคกร
ของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่
เขากําลังทําอยู แสดงความรูสึกถึงความรับผิดชอบ/หนาที่ และทํางานอยางมีความหมาย  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการมีสวนรวม 
 
 การมีสวนรวมในการบริหาร เปนวิทยากรสมัยใหมในการบริหารอีกแนวหน่ึง ที่ให
ความสําคัญในดานการแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน ซึ่งการมีสวนรวมเปน
ที่ยอมรับและมีความสําคัญตอการบริหารงานตามวิทยากรสมัยใหม แตถาฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้งสอง
ฝายไมพึงปรารถนาจะใหเกิดการมีสวนรวม การมีสวนรวมจะไมมีทางเกิดข้ึนได ปจจัยทั้งสองเปนเงื่อนไข
สําคัญของการมีสวนรวมในการบริหาร ผูบริหารหรือผูนํา นับวาสําคัญเปนอันดับแรก ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถและประสบการณในการบริหารงาน ซึ่งภาวะผูนําเปนปจจัยตัวหน่ึงที่เปนเงื่อนไขแหง
ความสําเร็จในการบริหาร ผูบริหารหรือผูนําจะตองตระหนักในเรื่องน้ีและพิจารณาสถานการณใดควร
จะใชเทคนิคการบริหารแบบใด (เมตต เมตตการุณจิต, 2547, หนา 27-28) 

 
 2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
 การทํางานแบบมีสวนรวมน้ันไมวาจะเปนระดับครอบครัว ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
องคการ หรือระดับประเทศน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนทัศนปจจุบัน เพราะจะชวยใหผูมีสวนรวม
เกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของ (Ownership) และทําใหผูมสีวนรวมหรือผูมสีวนไดสวนเสียน้ันยินดีปฏิบัติ
ตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอยางสมัครใจและเต็มใจ กระบวนการมี
สวนรวมดังกลาวสามารถประยุกตใชในสถานศึกษาไดหลากหลาย (วันชัย วัฒนศัพท, 2546, อางถึงใน 
จอมพงศ มงคลวนิช, 2555, หนา 230) 
 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ“การมีสวนรวม”มีนักวิชาการไดใหความหมายไวมากมาย
ดังน้ี 
 โคเฮนและอพัฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 7-9) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม
ในทัศนะการพัฒนาชนบทวา การมีสวนรวมตองประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของของ ประชาชน 4 
ประการ ไดแก 1) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จะทําอะไร และทําดวยวิธีการอยางไร 2) มี
สวนรวมในการดําเนินโครงการ ตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนุนโครงการ 3) มีสวนรวมในการ
แบงปนผลประโยชนอันเกิดจากโครงการพัฒนาการ และ 4) มีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 
สวนเมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 37) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคล
อื่นซึ่งอาจจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอกหนวยงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ ไมวา
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จะเปนทางตรงหรือทางออม เพื่อตัดสินใจหรือมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร ซึ่งทศพร ผลทวีนุกูล 
(2551, หนา 16) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลรวมกันทาํกิจกรรมโดย
ตองอาศัยความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ความผูกพัน ความรวมมือ ในการสนับสนุน การปฏิบัติ
ภารกิจของกิจกรรมน้ันตามข้ันตอนตาง ๆ เพื่อผลประโยชนของสวนรวมใหบรรลุตามเปาหมายที่วาง
ไว สวนทรงพล เจรญิคํา (2555, หนา 25 ) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหลาย
คนเขาไปรวมในการดําเนินงานในดานการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการตัดสินใจและ
กระบวนการตาง ๆ ในองคกร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารภายในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสวนของจอมพงศ มงคลวนิช (2555, หนา 228) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม คือ 
การเปดโอกาสใหบุคลากรมีความเช่ือมโยงใกลชิดกับการดําเนินกิจการและการตัดสินใจ ในขณะที่
เจมสเจ คริบบิน (James J. Cribbin, 1981, อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556, หนา 23) ได
กลาวไววา การมีสวนรวม (Participaing) ผูนําจะตองยอมใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางานสามารถ
ทําใหบุคลากรมีความรวมมือในการทํางานกัน โดยเพราะการทํางานเปนทีม สวนพระไกรศร อภิชวโน 
(ชุมศรี) (2558, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวม คือ กระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลในหนวยงาน
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการตัดสินใจรวม รับผิดชอบ รวมแสดงความ
คิดเห็นรวมแกปญหาของการบริหาร โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลเพื่อทุกกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหบรรลุ
จุดประสงคที่ต้ังไว ในปเดียวกันรติรัตน พระสุรัตน (2558, หนา 13) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม 
หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนในการรวมตัดสินใจ ดําเนินการ 
รวมประเมินผล และรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินการ 
 อารนสไตน (Arnstien, 1969, pp. 219-224, อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, หนา 
11) กลาวถึง ความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมที่มีคุณภาพน้ัน ผูเขาไปรวมจะตองมี
อํานาจและสามารถควบคุมกิจกรรมน้ันไดจึงจะทําใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ในอันที่
จะกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ใหบังเกิดผลข้ึนมามิใชเพียงแตเขาไปมีสวนรวมเฉย ๆ สวนดูจลาห 
(Douglah, 1970, p. 25, อางถึงใน พระไกรศร อภิชวโน (ชุมศรี), 2558, หนา 10) ไดกลาวถึง ความหมาย
ของการมีสวนรวม (participation) วา เปนคําที่มีความหมายกวางและใชบริบทที่แตกตางกัน นัก
การศึกษาใชคําน้ีในการอางอิงถึงการมีสวนรวมในเหตุการณ กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษา นักรัฐศาสตรใชคําน้ีในความหมายของการเขารวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เชน 
การออกเสียงเลอืกต้ัง นักสังคมวิทยาใชในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลอื่น สวนกลุม
อื่น ๆ ใชคําน้ีในความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ในสวนของรีดเดอร (Reeder, 
1973, p. 72, อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, หนา 12) ใหความหมายการมีสวนรวมวา เปนการ
เขาไปรวมพบปะสังสรรคทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลและของกลุมดวย สวน
เดวิด และนิวสตรอม (David & Newstrom, 1985, p. 55, อางถึงใน พระไกรศร อภิชวโน (ชุมศรี), 
2558, หนา 11) กลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมวา เปนเรื่องของความเกี่ยวของทางดานจิตใจ 
และความรูสึก นึกคิดของแตละบุคคลที่มีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือเปนแรงกระตุนที่ชวยทําให
มีความสําเร็จ ซึ่งเปาหมายของกลุม หรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขาไป
เกี่ยวของชวยเหลือ และรวมรับผิดชอบ  
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 ในขณะที่โอคเลยและมารสเดน (Okley & Masiden, 1987, pp. 19 - 21, อางถึงใน รติรัตน 
พระสุรัตน, 2558, หนา 13) ใหความหมายของการมีสวนรวมโดยกวางวา หมายถึง การมีสวนชวยเหลือ
โดยสมัครใจ การใหประชาชนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการดําเนินงานของ
โครงการ ตลอดจนการรวมรับผลประโยชนจากโครงการ สวนความหมายที่ระบุเฉพาะเจาะจง 
หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิและหนาที่ที่จะเขามารวมแกปญหาของเขา ใหเขาเปนผูมีความริเริ่ม 
และมุงใชความพยายาม และความเปนตัวของตัวเองเขาดําเนินการและควบคุมทรัพยากร ตลอดจน
ระเบียบในสถานบันตาง ๆ เพื่อแกปญหาเหลาน้ี ซึ่งเปนการแสดงถึงสภาพของการมีสวนรวมที่เนนให
กลุมดําเนินการ และมีจุดสําคัญที่จะใหการมีสวนรวมน้ันเปนการปฏิบัติอยางแข็งขัน มิใชเปนไปอยาง
เฉยเมยหรือสวนรวมพอเปนพิธีเทาน้ัน สวนกุสตาโว (Gustavo, 1992, p. 4, อางถึงใน พระไกรศร 
อภิชวโน (ชุมศรี), 2558, หนา 10) กลาววา การมีสวนรวมน้ันโดยทั่วไปเปนที่เขาใจกันวา หมายถึง 
การเขาไปมีหนาที่หรือมีสวนรับผิดชอบในบางสิ่งบางอยาง แตตอมาความหมายของการมีสวนรวมมี
ความชัดเจนและลึกลงไปกวาเพยีงการมีสวนรับผดิชอบ เมื่อการมีสวนรวมน้ีเช่ือมโยงไปสูกระบวนการ
ในการมีสวนรับผิดชอบของแตละบุคคล หรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม  
 สรุปความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับองคกร เปน
กระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลในองคกรมีสวนรวมกันประกอบกิจกรรม หรือ รวมคิดรวมเสนอ รวม
วางแผน รวมกันปฏิบัติการ โครงการ นโยบายตาง ๆ รวมทั้งรวมรับผิดชอบ รวมแสดงความคิดเห็น รวม
แกปญหาของการบริหาร เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนในการรวมตัดสินใจ 
ดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
 

2.2.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม  
การมสีวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรหรือเครื่อขาย ทําใหผูที่เขามามีสวน

รวมเกิดความภาคภูมิใจและที่สําคัญผูที่มีสวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาของเครือขาย ซึ่งเปนพลังใน
การขับเคลื่อนที่ดีที่สุด มีนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงความสําคัญของการมสีวนรวมไว ดังน้ี 

เจษฎา หลาคํา (2549, หนา 17) ไดกลาวไววา ความสําคัญของการมสีวนรวมมีดังน้ี  
1. การมีสวนรวมเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล ที่จะพัฒนาศักยภาพของบคุคลในการวิเคราะห

ปญหาชุมชนเอง และหาวิธีการแกปญหาชุมชนเอง และหาวิธีการแกไขอยางเหมาะสม 
2. การมีสวนรวมทําใหเกิดพลังตอรองเกิดการยอมรับนวตกรรมใหม ๆ ไดอยางกลมกลืน

กัน 
3. เปนการสงเสริมบทบาทหนาที่ดานตาง ๆ  ใหกับชุมชน 
4. สงเสริมใหชุมชนทํากิจกรรมที่สัมพันธกับวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได  

อยางแทจริง 
ทิพยรัตน ชมพูแสง (2550, หนา 48) ไดกลาวไววา ความสําคัญของการมีสวนรวม หมายถึง 

ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมบุคคลที่มีบทบาทอยางย่ิง คือ ผูบริหาร ครูอาจารยบุคลากร
ทางการศึกษาดังน้ันควรมีความเปนมืออาชีพ จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพฒันาผูเรยีนโดยยึดถือผูเรยีน
เปนศูนยกลาง มีการบรูณาการระหวางภูมิความรูของสถานศึกษาและภูมิความรูของชาวบานเพื่อใหเกิด
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ประโยชนแกสถานศึกษาและชุมชน มีแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งตองเขาใจในบทบาท
และหนาที่ของตนเปนอยางดีเพราะจะเปนแรงผลักดันใหการมีสวนรวม จากกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
อยูใกลชิดกับชุมชนจึงทราบขอมูลและความตองการของชุมชนเปนอยางดี สวนสิริลักษณ แพรพรม 
(2550, หนา 11) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมไววา เน่ืองจากจะทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานและขวัญกําลังใจสูงข้ึน ลดความสูญเสียและการขาดงานนอยลงและการบริหารแบบมีสวนรวม
ใชไดดีกับองคกรและพนักงานทุกประเภท ในปตอมาทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หนา 19) ไดกลาวถึง 
ความสําคัญของการมีสวนรวมวา การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ถาใหประชาชนหรือชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานเปนกลุมจะสนองตอบ หรือสอดคลองกับความตองการแทจริง เพราะผูปฏิบัติจะรู
ปญหา ความตองการยอมนําไปสูการปฏบัติที่มีคุณภาพ ในขณะที่ราโมส และเฟลทเชอร (Ramos 
and Fletcher 1982, อางถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 17) กลาววา ความสําคัญของการมี
สวนรวมของประชาชน คือ 1) เปนเครื่องช้ีวา การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความตองการของ
ประชาชน 2) เพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบไดของรัฐที่มีตอประชาชน 
3) ชวยในการสรางแผนตาง ๆ  ที่ดีกวาเดิม 4) เพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 5) สรางการสนับสนุน
ใหแกหนวยวางแผน 

 ในขณะที่นิตญา ไชยหอม (2553, หนา 11) ไดกลาวไววา ความสําคัญของการมีสวนรวม 
หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญอยางย่ิง เชน เครื่องมือในกระบวนการพัฒนา สงเสริมใหเกิดการ
ยอมรับความคิดใหม ๆ ในทุกภาคสวนสามารถแสดงศักภาพที่มีอยู เปนตน เดวิส และกอรดอน (Davis & 
Gordon, อางถึงใน พระพลมา ถามฺวโร (มะโนขันธ) (2557, หนา 51) มีความเห็นที่คลายกันวา การมี
สวนรวมมีความสําคัญอยางย่ิงในการลดตนทุนการผลติ ชวยเพิ่มผลผลิตหรือผลงานใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
เน่ืองจากผูรวมงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการติดตอสื่อสารที่อยูบนพื้นฐาน
ความเขาใจกัน ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร สวนเดวิสและสแวนเบอรก (Davis & Swansberg, 
อางถึงใน พระพลมา ถามฺวโร (มะโนขันธ) (2557, หนา 51) ก็มีความเห็นที่ตรงกันวาการมีสวนรวมทํา
ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไดความคิดใหม ๆ  ที่จะเกิดประโยชนตอการพัฒนา
งานมากข้ึน สวนความคิดเห็นที่ตางกันน้ัน สแวนเบอรก (Swansberg) มีความเห็นที่แตกตางวา การมี
สวนรวมยังชวยลดการรองเรียนและขอของใจตาง ๆ ลงได และกอรดอน (Gordon, อางถึงใน พระพลมา 
ถามฺวโร (มะโนขันธ) (2557, หนา 52) ยังมีความเห็นที่เพิ่มเติมอีกวาการมีสวนรวมทําใหทุกคนเขาใจ
กฎระเบียบ วัตถุประสงค เปาหมายไดชัดเจนย่ิงข้ึน มีอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถคนพบ
ความสามารถพิเศษของตนเอง และแสดงใหเห็นภาวะผูนําของผูบริหารไดอยางชัดเจน  

สวนจารุนันท ปทมพงศพันธ (2558, หนา 13) กลาววา ความสําคัญของการมีสวนรวม หมายถึง 
การสงเสริมใหคนในองคกรมีความรับผิดชอบที่สูงข้ึน ไดระดมแรงกาย ระดมกําลังสมองและทรัพยากร
บุคคล เพื่อทําใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจอยางมีคุณภาพ รวมกันวางแผนการทํางานในการ
รวมมือดําเนินงานอยางเต็มใจ รวมกันประเมินผลที่ไดจากการทํางาน บุคลากรในองคกรได
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพิทักษผลประโยชนในองคกร และผลประโยชนของตนเอง พัฒนามนุษย
สัมพันธในองคกร สงผลใหมีขวัญและกําลังใจ การทําใหบุคลากรมีสวนรวมมาก จะสงผลใหองคกรมี
ประสิทธิภาพมาก การดําเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากน้ีสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ (2558, หนา 
11-12) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมจากหลายฝาย ทั้งในเรื่องการจัด
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การศึกษา การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร ในระดับตาง ๆ ของประเทศที่มีความหลากหลาย 
กวาง หลายแงมุม อันจะทําใหการจัดการศึกษาตามแนวทางใหมไมโดดเด่ียวแตเฉพาะผูรับผิดชอบ แต
จะเปลี่ยนแนวทางการเปนการรับผิดชอบรวมกันแทน โดยบูรณาการเอาเปาหมายของหนวยงาน  
และความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย  

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ถา
หากหลายฝายเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนกลุมจะสนองตอบ หรือสอดคลองกับความ
ตองการแทจริง เพราะผูปฏิบัติจะรูปญหา วิเคราะหปญหาเอง หาวิธีการแกปญหาเอง และหาวิธีการ
แกไขอยางเหมาะสม ตามความตองการยอมนําไปสูการปฏบัติที่มีคุณภาพ 

 
2.2.3 การมสีวนรวมของชุมชน 
การมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553, หนา 4-20) ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม จําแนกไดโดย
ลําดับ คือ 

หมวด 1 มาตรา 8 (2) ใหสงัคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
หมวด 1 มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น 

หมวด 4 มาตรา 24 (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานการ
รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

หมวด 4 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนมีการศึกษา
อบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

หมวด 7 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ิน ของบุคคล
ดังกลาวมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา ยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หมวด 8 มาตรา 58 (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และจําเปน 
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2.2.4 การมสีวนรวมบริหารการศึกษา  
จากแนวคิดของเฟดเดอริก ดับบลิว เทเลอร (Frederic W. Tayior) และคณะไดสรางวีธี

การบริหารคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จนเปนที่ทราบกันดีวาการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตรน้ัน ไดสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ดังน้ันนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและ
นักมุนษยวิทยา จึงไมเห็นดวยกับแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร ตอมาจอหน ดิดอี้ (John Dewey) 
คือ บุคคลสําคัญในการสรางปรัชญาการบริหารเชิงประชาธิปไตย กลาวคือ เขาไดเสนอแนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยกับการศึกษา ถาหากสถานศึกษามีบรรยากาศของประชาธิปไตย ครูและผูเรียนมีสวนรวม
ในการบริหาร จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูในทางที่ดีและการศึกษาก็มีคุณภาพ 
นอกจากน้ียังสรางความสัมพันธระหวางผูบรหิาร ครูและสงัคม ตอมาเกิดแนวคิดวาโรงเรียนเปนระบบ
ยอยทางสังคมที่สนองตอบความตองการของสังคมจึงมีการจัดต้ังสมาคมครูผูปกครอง เปนผลใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการศึกษามากข้ึน ที่สําคัญคือการกระจายอํานาจและการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกัน เพราะสถานศึกษาเริ่มมีขนาดใหญโตเกินกวาผูบริหารจะ
จัดการไดเพียงผูเดียว การบูรณาการแนวความคิดของการบริหารเชิง มนุษยสัมพันธกับการบริหารเชิง
พฤติกรรมศาสตรเปนผลใหการบริหารการศึกษาเชิงประชาธิปไตยมีการพัฒนาเรื่อยมา (เมตต เมตตการุณจิต, 
2547, หนา 35-37) 

 
2.2.5 องคประกอบหลักของการมีสวนรวมบริหารการศึกษา   
เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 52-54) กลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เจตนารมณของกฎหมายฉบับน้ีจะสําเร็จได จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

1. สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา จะตองเปดใจกวางและคิดวาสถานศึกษามิใชแหลงความรูเพียงแหงเดียว แตความรูที่อยู
ลอมรอบสถานศึกษาน้ันยังมีอีกมากมาย การยอมรับวาภูมิปญญาชาวบานน้ันมีคุณคา จะเปนหนทางที่
ทําใหสถานศึกษาเปดรับการบูรณาการระหวางภูมิความรูของสถานศึกษาและภูมิความรูจากชาวบาน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสาํคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
ซึ่งถาหากไดคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ก็จะเปนสวนทีผ่ลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับชุมชน มีขอมูลและทราบความตองการของชุมชนดีพอ ซึ่ง
ยอมจะมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหา นอกจากน้ี การจัดการศึกษาในอนาคตจะเปนเรื่องของทุกคน 
ไมใชเรื่องของทางราชการแตเพียงฝายเดียว เมื่อเปนเชนน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญ
ในการระดมสรรพกําลังในการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของกองทุนศึกษา 

3. การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอนเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองมีความพรอม
ทุกดาน ไมวาจะเปนบุคลากร อุปกรณ อาคารสถานที่ เพื่อใหเด็กไดเรียนอยางเสมอภาค สําหรับ
กระบวนการเรียนรูจะตองใหเด็กทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได เพื่อพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสถาพปญหาและความตองการ โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีหนาที่ติดตาม
ควบคุมกิจการของสถานศึกษาและจะตองทําหนาที่น้ีใหดีที่สุด 
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4. หลักสูตร นับวาเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา เปรียบเสมือนเปาหมายของการเดินทาง
หรือเข็มทิศของการศึกษา หลักสูตรจะตองมีมาตรฐานสากล ผูทําใหหลักสูตรมาตรฐาน นอกจาก
กระทรวงศึกษาธิการแลว สถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเปนผูรวมกัน
พิจารณากําหนดโดยยึดความตองการของสังคมเปนเกณฑ 

สรุปองคประกอบที่สําคัญของการมีสวนรวมจัดการศึกษา ไดแก สถานศึกษา บุคลากรของ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งรวมถึงสังคมทุกฝาย การจัดการเรียนการสอน และ
หลักสูตร โดยเฉพาะผูบริหารเปนบคุคลทีส่ําคัญทีจ่ะตองปรบัเปลี่ยนแปลงเปนตัวอยางกอนอันดับแรก 
(เมตต เมตตการุณจิต, 2547, หนา 53-54) 

ด้ังน้ันในการบริหารน้ัน ภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเพื่อน
รวมงานเปนอยางย่ิง เพราะภาวะผูนําเปนปจจัยที่จะสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
พฤติกรรมของผูนําจึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูตามเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดาน ที่ไม
สามารถแยกออกจากกันได เพราะภาวะผูนํามีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ใน
ขณะเดียวกันการมีสวนรวมของผูตามกเ็ปนบทบาทสาํคัญในการนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว
ขององคการเชนเดียวกัน (เมตต เมตตการุณจิต, 2547,หนา 79) 

 
 2.2.6 ประโยชนของการมีสวนรวม 
 เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 63) ไดกลาวถึงประโยชนของการใหประชาชนมีสวนรวม
จัดการศึกษาไวดังน้ี 1) ไดทราบถึงความตองการของทองถ่ิน 2) แบงเบาภาระหรือรับภาระแทนราชการ
ในการจัดการศึกษาไดบางกรณี 3) เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนหรือ
ผูรวมงาน 4) ลดความขัดแยงในการบรหิาร 5) เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 6) เปนการเสริมสราง
บรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย 7) เปนการลดคาใชจายในการบริหารงาน ซึ่งเทากับวาลดตนทุน
ในการผลิตเพราะทุกคนจะมีความรูสึกรวมกันวามีสวนเกี่ยวของผูกพันและเปนสวนหน่ึงขององคการ
จึงชวยกันใชทรัพยากรอยางประหยัด สวนจอมพงศ มงคลวนิช (2555, หนา 228) ไดกลาวถึง ประโยชน
ของการมีสวนรวมดังน้ี 1) ทําใหการบรกิารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหามคีวามหลากหลาย
เปนไปอยางถ่ีถวน รอบคอบ 2) ทําใหมีการถวงดุลอําอาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมี
อํานาจมากเกินไป ซึ่งจะนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง 3) เปนการขจัดปญหา มิใหการ
ดําเนินนโยบายใด ๆ มีผลตอกลุมใดกลุมหน่ึงมากหรือนอยเกินไป ซึ่งกอใหเกิดความยุติธรรม 4) 
กอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหการบริหารเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 5) การรวมตัว
กันของบุคคลเปนเครือขายจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและตรงเปาหมาย โดยที่ทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ  

พระชาญ านธฺมโม (เผือกพิน) (2555, หนา 20) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารการศึกษามีประโยชนหลายประการดังตอไปน้ี 1) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สอดคลอง
กับความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเองไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรู มีความสุขในการ
เรียนรูและรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 2) ครูมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยใหผูเรียนมีความสุข ผูสอนมีความสุข และผูสอนพัฒนาตนให
เปนครูอาชีพ 3) ผูปกครองรูและเขาใจความถนัด ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพในการศึกษา



61 

เรียนรูของผูเรยีนมีความเขาใจบทบาทของคนในการสงเสริมสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรียนตลอดจนมี
ความสุขที่ไดมีสวนในการพัฒนาการศึกษาเรียนรูของผูเรียน 4) ผูบริหารไดพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนเปนโรงเรียนที่แทจริงไมใชโรงสอนและไดใชกระบวนการบริหารที่
นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวม 5) ชุมชน และสังคมสวนรวม ไดพลเมืองที่มีคุณภาพ ศักยภาพ 
และมีสํานึกรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และ 6) องคกรอื่น ๆ ไดมีสวนชวย
ประเทศในการพัฒนาบุคคลที่จะเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศ
ตอไป ในสวนของพระพลมา ถามฺวโร (มะโนขันธ) (2557, หนา 62) กลาววา ประโยชนของการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหาร ชุมชน องคกรไดทราบถึงความตองการ
ของแตละสวน ทําใหมีการแบงเบาภาระงาน สรางความสามัคคี ลดความขัดแยงประหยัดทรัพยากร 
เกิดความไววางใจ ทําใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีแอนโทนี (Anthony, 1978, pp. 27-29, อางถึงใน พระพลมา ถามฺวโร (มะโนขันธ), 
2557, หนา 50-51) ไดสรุปประโยชนของการบรหิารแบบมีสวนรวมไว 8 ประการ ดังน้ี 

ประการที่ 1 กอใหเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยปกติแลวบุคคลยอม
มีธรรมชาติที่ตอตานการเปลีย่นแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทาํใหตองปรับตัวจากสภาพที่เคยชิน แต
การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหทกุคนมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมตัดสินใจและรวมดําเนินการในเรื่อง 
ตางๆ ดังน้ันเมื่อหนวยงานมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง บุคลากรในหนวยงานก็สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงน้ันไดดีกวาหนวยงานที่ไมไดบริหารงานในลักษณะน้ี 

ประการที่ 2 ทําใหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานและผูบริหารกับสหภาพแรงงาน
ราบรื่นข้ึน เน่ืองจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหกลุมตาง ๆ กลาเปดเผยความไมพอใจตาง ๆ ออกมา
ทําใหความไมพอใจเหลาน้ันไดเขาสูกระบวนการแกปญหา สงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีในหนวยงาน 
และลดความสูญเสียตาง ๆ อันเน่ืองมาจากการขาดงาน การนัดหยุดงานหรือการทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ 

ประการที่ 3 ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอหนวยงานมากข้ึน การบริหารแบบมีสวนรวม
ทําใหพนักงานไดมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องตางๆ ของหนวยงานมาจากความรวมมือของทุกคนใน
หนวยงานสงผลใหเกิดความรักความผูกพันตอหนวยงาน 

ประการที่ 4 ทําใหมคีวามไววางใจตอฝายบริหารมากข้ึน เมื่อพนักงานไดมีสวนรวมตัดสินใจ
กับฝายบริหาร พนักงานจะเขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนของฝายบริหารไดดีข้ึน และการบริหาร
ลักษณะน้ีก็ชวยใหตางฝายตางมีความเคารพซึ่งกันและกัน ดังน้ันเมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึนตางฝายก็จะมี
ความรูสึกไววางใจกันมากข้ึน การแกปญหาก็สามารถดําเนินไปไดอยางตรงไปตรงมา 

ประการที่ 5 ทําใหการบริหารงานงายข้ึน เน่ืองจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงาน
ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน มีความผูกพันตอหนวยงาน และมีความไววางใจตอฝายบริหาร
มากข้ึน สงผลใหสามารถลดจํานวนฝายบริหารลงได เน่ืองจากไมตองมีการควบคุมอยางใกลชิดและการ
ไดมีสวนรวมก็ชวยใหเขามีความรับผิดชอบมากข้ึน รวมทั้งชวยใหยอมรับในอํานาจหนาที่ของฝายบริหาร
ไดมากข้ึน 

ประการที่ 6 ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน เน่ืองจากมีหลายคนชวยกัน
คิดในเรื่องเดียวกันทําใหคิดไดรอบคอบย่ิงข้ึน และการที่มีฝายพนักงานชวยตัดสินใจทําใหไดขอมูลมาก
ข้ึน 
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ประการที่ 7 ทําใหการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีข้ึน โดยปกติในหนวยงาน
ทั่วไปมักสื่อสารจากบนลงลางมากวาข้ึนบน การบริหารแบบมีสวนรวมเปนชองทางใหเกิดการสื่อสาร
จากลางข้ึนบนไดดีข้ึน 

ประการที ่8 ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานเขาใจ
เปาหมายไดตรงกันและมีทิศทางการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ทําใหลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
สงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน  

สรุปไดวาประโยชนของการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อ ครู ผูปกครอง 
ผูบริหาร ชุมชน องคกรไดทราบถึงความตองการของแตละสวน มีการแบงเบาภาระงาน สรางความ
สามัคคี เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ลดความขัดแยง ประหยัดทรัพยากร เพิ่มความงายตอการนําไป
ปฏิบัติ เกิดความไววางใจ ทําใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  

 
2.2.7 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการมีสวนรวมของนักวิชาการตาง ๆ  พบวา การมีสวนรวมจะเกีย่วของ

กับดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  โคเฮน และ อัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 อางถึงใน พระสุพัฒน ปฺุมโน (อักษร), 
2558, หนา 16) ไดกลาวไววา ทฤษฎีและรูปแบบการมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาโดยทั่วไป ประชาชนอาจเขารวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขารวมในการนํา
โครงการไปปฏิบัติ การเสียสละทรัพยากรตาง ๆ เชน แรงงาน วัสดุหรือรวมลงมือในการจัดกิจกรรม
เฉพาะดานเขารวมในผลที่เกิดจากการพัฒนา รวมถึงประเมินผลโครงการที่ดําเนินการไดสามารถแบง
รูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) สิ่งที่ตองทําประการแรกในกระบวนการน้ีคือ 
การลําดับความสําคัญของปญหา หลังจากน้ันจึงเลือกนโยบายและกลุมประชากรที่เกี่ยวของ การ
ตัดสินใจเปนกระบวนการตอเน่ืองจะตองทําการตัดสินใจเรื่อย ๆ นับต้ังแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน 
การวางแผน และการตัดสินใจในชวงที่ดําเนินการตามแผนที่วางไว ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก 
คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ในสวนของการดําเนินงานน้ีเปนชวงที่
จะตองดูวาใครสามารถทําประโยชนใหกับโครงการไดในสวนใดบางและมีวิธีการอยางไร เชน การชวย
ประสานงาน การบริหารงาน การชวยเหลือทางดานทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนหลัก คือ 
การสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits) นอกจากเปนผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพแลว จะตองมีการกระจายผลประโยชนทางบวกและลบที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนผลประโยชน
ทางดานวัตถุ ผลประโยชนเศรษฐกิจสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคลทุกคนจะตองไดรับเชนกัน 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบและการควบคุมการ
ดําเนินกิจการทั้งหมดเพื่อที่จะดูวามีขอบกพรอง หรืออุปสรรคดานใดเพื่อจะไดหาทางแกไขหรือให
ความชวยเหลือใหโครงการบรรลุผลดังที่ตองการ 
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เฟรเดอริค เฮอรซเบอรก (Frederick Herzbert, อางถึงใน กาญจนา สิริวงศาวรรธน, 2550, 
หนา 54) ไดนําประเด็นปจจัยจูงใจและปจจัยสขุอนามัยรวมกัน เรียกวา ทฤษฎีสองปจจัย นําเสนอปจจัย
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานใหแกพนักงาน เพื่อใหการเขารวมในการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ทําใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยปจจัย 
2 ประการ คือ 

1. ปจจัยรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย (Maintenance factors or Hygiene factors) เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการสรางความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ไดแก นโยบาย
และการบริหาร เงินเดือน ความมั่นคงในการทํางาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล 
สถานภาพการทํางานและสถานภาพ 

2. ปจจัยจูงใจ (Motivation factors) นับเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเปนปจจัยภายใน ปจจัยเหลาน้ีมีผลตอพนักงานคลายกับการรักษาอนามัยของคน 
ไดแก ความกาวหนาสวนตัว ลกัษณะงานที่ทาทาย ความสําเร็จ การยกยองชมเชย และความกาวหนา
ในหนาที่การงาน 

อคิน รพีพัฒน (2527, อางถึงใน สุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ , 2558, หนา 18-19) กลาววา
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมมี  5 ทฤษฎี ซึ่งสรุปไวดังน้ี 

1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuation) 
 มาสโลว (Maslow) กลาววา การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียน เพื่อมุง

ใหเกิดความเช่ือถือและการกระทํา ซึ่งการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานและถาจะให เกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จะ
เกลี้ยกลอม โดยเฉพาะในเรื่อง ความตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาลําดับข้ัน 
ความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความตองการของคนจะเปนไปตามลําดับจาก นอยไปมาก 
มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังน้ี 

1.1 ความตองการทางดานสรีระวิทยา (physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐาน
ของมนุษย (survival needร) ไดแก ความตองการทางดานอาหาร ยา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา
โรค และความตองการทางเพศ 

1.2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ไดแก 
ความตองการที่อยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูก ขโมยทรัพยสิน หรือ
ความมั่นคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

1.3 ความตองการทางดานสังคม (social needs) ไดแก ความตองการความรัก ความตองการ
ที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม 

1.4 ความตองการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ไดแก ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเรื่องหน่ึงที่จะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ความตองการดานน้ีเปนความ
ตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสําคัญของบุคคล 

1.5 ความตองการความสําเร็จแหงตน (self-actualization needs) เปนความตองการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อจะพัฒนา
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ตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําไดความตองการน้ีจึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางที่ดีที่สุด  

2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสงู ตามไปดวย 

แตถาขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดงออกในรูป
พฤติกรรมตาง ๆ น่ันเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสราง ทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การไม
เอารัดเอาเปรียบ การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และ
เมื่อใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานทั้งในสวน
ที่เปนขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังน้ัน จะเปนไปไดวาขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดี
ยอมเปนปจจัยหน่ึงที่จะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดเชนกัน 
 3. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) 

ปจจัยประการหน่ึงที่นําสูการมีสวนรวม คือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึน หมายถึง 
ความรูสึกเปนตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เนนคานิยมเรื่องผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความพอใจ
ในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอทองถ่ิน  
 4. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 

การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงครวมกัน ทั้งน้ีเพราะผูนําเปนปจจยัสาํคัญของการรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงคโดยทั่วไป
แลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดีเรียกวา ผูนําปฎิฐาน (positive leader) ผูนําพลวัต คือ เคลื่อนไหวทํางาน
อยูเสมอ (dynamic leader) และผูนําไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค ที่เรียกวา ผูนํานิเสธ (negative 
leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญ
กําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังน้ัน การสรางผูนําที่ดี 
ยอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดีน่ันเอง 

5. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหน่ึงที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุด
ในเรื่องการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางต้ังใจไมมีใครบังคับก็
จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรฐั เพราะการ
ใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผล ประโยชน  

เดวิด แมคเคลแลนด (David McClelland 1961, pp. 100-112, อางถึงใน สุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ, 
2558, หนา 16) เปนนักจติวิทยาแหงมหาวิทยาลัยอารวารดไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการ
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดวาคนเรามีความ
ตองการอยู 3 ประการ 

1. ความตองการสัมฤทธิผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหน่ึง
สิ่งใดใหสําเร็จลลุวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ  มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ
มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไมสําเร็จ  
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2. ความตองการความผูกพัน (need for affiltation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุน 

3. ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคล
อื่น ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอื่นได 
  สาระสําคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของเดวิด แมคเคลแลนด (David  
McClelland) คือ ผูที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจในดานความตองการสัมฤทธิผล
อยูในระดับสูงหรือกลาวไดวาความสําเรจ็ของงานจะทําไดโดยการกระตุนความตองการดานสมัฤทธิผล
เปนสําคัญ ถาแตละคนมีความตองการดานสัมฤทธิผลสูงก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหงานของ
หนวยงานสําเร็จไปดวย 

ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร (ERG Theory, อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, หนา
8-9) แหงมหาวิทยาลัยเยล ไดรับปรับปรุงลําดับความตองการตามแนวคิดของมาสโลวเสียใหม เหลือ
ความตองการเพียงสามระดับ คือ 

1. ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือ ความตองการทางรางกายและความ
ปลอดภัยในชีวิต เปรียบไดกับความตองการระดับตอของมาสโลว …ยอโดย E 

2. ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือ ความตองการตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ือง
กับความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งในที่ทํางานและสถาพแวดลอมอื่น ๆ ตรงกับความตองการทางสังคม
ตามแนวคิดของมาสโลว ยอโดย R 

3. ความตองการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ ความตองการภายใน เพื่อการพัฒนา
ตัวเอง เพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที่ แสวงหาโอกาสการ
เอาชนะความทาทายใหม ๆ เปรียบไดกับความตองการช่ือเสียงและการเติมความสมบูรณใหชีวิตตาม
แนวคิดของมาสโลว.....ยอโดย G มีความแตกตางสองประการระหวางทฤษฎี ERG และทฤษฎีลําดับ
ความตองการ คือประการแรก มาสโลวยืนยันวา บุคคลจะหยุดอยูที่ความตองการระดับหน่ึง จนกวา
จะไดรับการตอบสนองแลว แตทฤษฎี ERG อธิบายวา ถาความตองการระดับน้ันยังคงไมไดรับการ
ตอบสนองตอไป บุคคลจะเกิดความคับของใจ แลวถดถอยลงมาใหความสนใจ ในความตองการระดับ
ตํ่ากวาอีกครั้งหน่ึง ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายวา ความตองการมากกวาหน่ึงระดับอาจเกิดข้ึน
ไดในเวลาเดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจดวย ความตองการมากกวาหน่ึงระดับในเวลาเดียวกัน 
เชน ความตองการเงินเดือนที่สูง (E) พรอมกับความตองการทางสังคม (R) และความตองการโอกาส
และอิสระในการคิดตัดสินใจ (G)  

กลาวโดยสรุป ความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยที่เกิดจากความพึงพอใจเปนแรงผลักดัน
ใหมนุษยเกิดการมีสวนรวม บุคคลหรือกลุมซึ่งเปนสมาชิกของสังคมมีความสมัครใจเขาไปทํากิจกรรม
ตาง ๆ ในสังคมน้ัน หลักการที่แทจริงของการมีสวนรวมคือ การมีสวนรวมในลักษณะของความเปน
เจาของ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมประเมินตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบ พิจารณาบริบทที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย คือ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมน่ันเอง เพื่อชวยใหเขาใจระดับข้ัน
ของการมีสวนรวมงายข้ึน 
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2.2.8 ลักษณะของการมีสวนรวม 
ลักษณะหรือรูปแบบของการมีสวนรวมน้ัน  มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงไวหลาย

รูปแบบในลักษณะตาง ๆ ไว ดังน้ี  
เมตต เมตตการุณจิต (2541, หนา 24-25) ไดกลาวสรุปถึงรูปแบบของการมีสวนรวมโดยพิจารณา 

ไดหลายมุมมอง ดังน้ี 
1. จําแนกตามกระบวนการบริหาร คือ 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการจัดองคการ 4) การมีสวนรวมในการสื่อสาร 5) การมีสวนรวม
ในการใชอิทธิพล 6) การมีสวนรวมในการประสาน และ 7) การมีสวนรวมในการประเมนิผล 

2. จําแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เขารวม คือ 1) การมีสวนรวมในการประชุม 2) การมี
สวนรวมในการเสียสละทรัพยสิน 3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ 4) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน และ 
5) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 

3. จําแนกตามระดับความเขมแข็งของการมีสวนรวม คือ 1) ระดับของการมีสวนรวมเทียบ 
2) ระดับของการมสีวนรวมบางสวน และ 3) ระดับของการมีสวนรวมที่แทจริง 

4. จําแนกตามวิธีการมีสวนรวม คือ 1) การมีสวนรวมโดยตรง และ 2) การมีสวนรวมโดย
ออม 

จุรีรัตน ภารา (2539, หนา 33, อางถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 24) จําแนกลักษณะ
การมีสวนรวมของประชาชน เปน 3 ลักษณะ คือ 

1. รวมคิดวางแผน (Planning Partictpation) โดยมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 1) รวม
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 2) รวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา 3) รวมคิดเสนอแนวทางแกปญหา 
4) รวมกําหนดความตองการของชุมชน 5) รวมตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม และ 6) รวม
เสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 

2. รวมดําเนินการ (Implementing Participation) ไดมีสวนรวมในเรื่องดําเนินการดังน้ี 
1) รวมแรงในการดําเนินงาน 2) รวมใจหรือการสนับสนุนใหกําลังใจ 3) รวมสนับสนุนทรัพยากร และ 
4) รวมบริหารงาน เชน ระดมทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร แกปญหา ประสานงาน 

3. รวมประเมินผล (Evaluation Participation) โดยมีสวนรวมดังน้ี 1) ติดตามความกาวหนา 
ความสําเร็จ 2) สรุปผล และ 3) รายงานผลการดําเนินงาน 

พรนิภา โรจนวิลาวัลย (2544, อางถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 21) ไดกําหนด
ข้ันตอนการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาเปน 3 ข้ันตอน คือ การมีสวน
รวมวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผล ในขณะที่สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แหงสหประชาชาติ (1981, pp. 41-49, อางถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 24) ไดแบงลักษณะ
การมีสวนรวมไว 3 ประการ ดังน้ี 1) การมีสวนรวมดวยความสมัครใจ เปนการอาสาสมัครหรือรวมกลุม
กันโดยอัตโนมัติเพื่อแกปญหาของกลุมหรือตนเอง ซึ่งไมไดรับความชวยหลือจากภายนอกกลุม 2) การ
มีสวนรวมแบบชักนํา เปนการเขามารวมดวยความเห็นชอบหรือไดรับสนับสนุนจากรัฐ จะพบใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา และ 3) การมีสวนรวมแบบบังคับ ซึ่งถูกบังคับใหเขารวมจากเจาหนาที่ของรัฐ 
อยูภายใตการดําเนินงานตามนโยบายโดยตรงจะเกิดผลเสีย จนในที่สุดไมไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชน สวนมอรริสัน (Morrison, 1988, pp. 418-419, อางถึงใน ศิวดี แอมประชา, 2557, หนา 15) 
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กลาววา ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครองมี 3 สวนคือ 1) เนนการงาน เปนการใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมหรือชวยกิจกรรมทางโรงเรียน เชน เปนครูสอนพิเศษ เปนผูชวยครู 2) เนน
กระบวนการหรือวิธีดําเนินการ วิธีน้ีผูปกครองเขามามสีวนรวมในกิจกรรมที่มีความสําคัญในการะบวน
การทางการศึกษา เชน การวางแผนหลักสูตร การคัดเลือกแบบเรียน เปนสมาชิกของคณะกรรมการ
โรงเรียน 3) เนนการพัฒนา เปนการชวยใหผูปกครองมีทักษะซึ่งเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและ
เด็ก 

องคการอนามัยโลก W.H.O. (world Helath Organization, 1987, อางถึงใน พระไกรศร 
อภิชวโน (ชุมศรี), 2558, หนา 15) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมไว 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 
1 การวางแผน ชุมชนน้ันตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความ สําคัญต้ังเปาหมาย 
กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และประการสําคัญ คือ การตัดสินใจ
ดวย ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินกิจกรรม ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการและการบริหาร การใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงินและการบริหาร ข้ันตอนที่ 3 การใช
ประโยชน ชุมชนตองมีความสามารถในการนํากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนการเพิ่มระดับ
ของการพึ่งตนเอง และควบคุมทางสังคม และข้ันตอนที่ 4 การไดรับผลประโยชน ชุมชนตองไดรับการ
แจกจายผลประโยชน ในพื้นฐานที่เทากัน ซึ่งอาจเปนผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได ในสวน
ของไพฑูรย วอสอน (2535, หนา 30, อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, หนา 14-15) ไดแบง
รูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท คือ การมีสวนรวมโดยตรง (direct participation) โดย
ผานองคกรผูแทนของประชาชน (inclusive organization) การมีสวนรวมโดยออม (indirect participation) 
และการมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (open participation) โดยผานองคการที่ไมใชผูแทนของ
ประชาชน (non-representaive) เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา สวนชาพิน (Chapin, 1976, อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, 
หนา 15) ไดศึกษารูปแบบของการมีสวนรวม และไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ 
การมีสวนรวมประชุม (attendance at meeting) การมีสวนรวมออกเงิน (financial contribution) 
การมีสวนรวมเปนกรรมการ (membership on committees) และการมีสวนรวมเปนผูนํา (position 
of leadership)  

แอนโทนี (Anthony, 1987, pp. 3-5 อางถึงใน รติรัตน พระสุรัตน, 2558, หนา 20-21) 
ไดระบุลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 3 ประการ คือ ลักษณะที่ 1 ผูใตบังคับบัญชามี
สวนในการตัดสินใจ (Subordinate involverment) โดยผูใตบงัคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความ
รอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปนหลัก ลักษณะที่ 2 สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรือ่ง
สําคัญ (involvement in important decisions or issues) การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปด
โอกาสใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาว
เปนความสําคัญของทั้งองคกรและผูใตบังคับบัญชา การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไมสําคัญหรือไม
เกี่ยวของมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ไมใชลักษณะที่ถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม และ
ลักษณะที่ 3 มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการและการแบง
อํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชา ไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลง แตการ
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แบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชา กลับทําใหผูใตบังคัญบัญชาเขามารวมรับผิดชอบงาน
มากข้ึน ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนน้ีและไมยอมแบงอํานาจการตัดสินใจไปให ผูใตบังคับบัญชา
การบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดข้ึนได 

โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, อางถึงใน ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 
21-22) ไดศึกษาวิจัยในโครงการที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ไดแบงโครงสรางพื้นฐานของ
การมีสวนรวมซึ่งจําแนกได 3 มิติ (Dimension) 

มิติที่ 1 มีสวนรวมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with?) หรือที่
โคเฮนและอัพฮอฟฟ เรียกวา ประเภทหรือลักษณะของการมีสวนรวม (Kinds of participation) ซึ่ง
นักวิชาการทั้งสองทาน ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี กลุมที่ 1 การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in decision–making) กลุมที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
(Participation in implementation) กลุมที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Participation in 
benefits) และ กลุมที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) 

มิติที่ 2 ใครที่เขามามีสวนรวม (Who participation are we concerned with?) ซึ่งใน
สวนน้ีมีคําที่ใชในความหมายกวางอีกคําคือ การมีสวนรวมของประชาชน (Popular participation) มี
กลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวม แบงได 4 กลุม ดังน้ี กลุมที่ 1 ผูที่อยูอาศัยอยูในทองถ่ิน (Local residents 
or local people) กลุมที่ 2 ผูนําทองถ่ิน (Local leaders) กลุมที่ 3 เจาหนาที่ของรัฐ (Government 
personnel) และ กลุมที่ 4 คนตางชาติ (Foreign) กลุมบุคคลทั้ง 4 กลุมน้ี เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ยอมมีคุณลักษณะที่แตกตางกันลวนสงผลตอการมีสวนรวม เชน อายุ เพศ สถานภาพของครอบครัว 
ระดับการศึกษา การแบงกลุมในสังคม (กลุมชนชาติ เผา เช้ือชาติ ศาสนาที่นับถือ ช้ันวรรณะ ภาษาที่
ใช แหลงกําเนิด) อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน ระยะทางที่พักกับที่ต้ังของโครงการที่มี
สวนรวม สถานภาพการถือครองที่ดิน และสถานภาพของการไดรับการจางงาน (ทั้งเต็มเวลาหรือไม
เต็มเวลา) 

มิติที่ 3 การมีสวนรวมน้ันเกิดข้ึนอยางไร (How is participation occurring with in the 
project?) มีประเด็นที่ควรพิจารณา อยู 4 ประเด็น ไดแก 1) พืน้ฐานการมีสวนรวม จะพิจารณาเกี่ยวกับ
แรงกระตุนที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมที่มาจากเบื้องบนหรือเบื้องลาง แรงจูงใจที่สงเสริมการมีสวนรวม
แหลงที่ใดบาง 2) รูปแบบของการมีสวนรวม จะพิจารณาเกี่ยวรูปแบบขององคการและการมีสวนรวม 
ทั้งทางตรงและทางออม 3) ขอบเขตของการมีสวนรวม จะพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เขามามีสวนรวม
และขอบเขตของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม และ 4) ประสิทธิผลของการมีสวนรวม จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการมอบอํานาจแกบุคคล และการปฏิสัมพันธในคุณลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในแตละครั้ง  

นอกจาก 3 มิติ ของการมีสวนรวมดังกลาว โคเฮนและอัพฮอฟฟ ไดกลาวถึงบริบทของการ 
มีสวนรวม ที่เปนตัวแปรสําคัญ แบงเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

1. คุณลักษณะของโครงการท่ีสงผลกระทบตอการมีสวนรวม (Effects of project 
characteristics on participation) ไดแก  

1.1 ผลกระทบตอการเขาสูโครงการ (Entry effects) เชน 1) ความซับซอนในการใชเทคโนโลยี 
หากมีความซับซอนมาก ก็จะเปนขอจํากัดในการเขามามีสวนรวมของคนบางคน และ 2) ทรัพยากรที่
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ตองการในโครงการ โดยโครงการเงินกูใหโอกาสแกบุคคลที่มีที่ดินเทาน้ัน มาคํ้าประกันเงินกู แตบุคคล
ที่ไมมีที่ดินก็จะไมสามารถจะกูเงินได  

1.2 ผลกระทบในผลประโยชนจากโครงการ (Benefits effects) เชน 1) โครงการชลประทาน 
สามารถแจกจายนํ้าใหแกเกษตรกรไดอยางรวดเร็วเปนรูปธรรม (Tangibility จะประเมินผลไดดีกวา
โครงการอื่น ๆ 2) ความเปนไปไดในผลประโยชน (Probability) เมื่อแนะนําใหประชาชนปลูกพืชพันธุ
ใหม แตมีความเสี่ยงสูง (ผลประโยชน) ยอมจะประเมินผลที่ยุงยากกวาการใหปลูกพืชพันธุเดิม แตมี
ความเสี่ยงตํ่า (ผลประโยชนตํ่า) 3) ผลประโยชนที่ไดรับทันที (Immediacy) โครงการอาหารที่ใชวิธีการ
แจกอาหารเพิ่มข้ึน ยอมจะประเมินผลไดงายกวา การแนะนําใหปลูกพืชพันธุใหม และ 4) การกระจาย
ผลประโยชน (Distribution) การใหบริการคลินิกเคลื่อนที่แกประชาชน ยอมจะประเมินผลไดงายกวา
การใหบริการที่เปนสากล 

1.3 ผลกระทบจากการออกแบบโครงการ (Design effects) เชน 1) การเช่ือมโยงโครงการ 
(Programmed linkages) โครงการพัฒนาชนบทที่บูรณาการหลายโครงการจะประเมินไดยุงยากกวา
โครงการที่มีกิจกรรม วัตถุประสงคเดียว 2) ความยืดหยุนของโครงการ (Programmed flexibility) 
โครงการกอสรางถนน หากมีการวางแผนดี ยอมจะประเมินไดงายกวาโครงการที่มีการยืดหยุนและ
คํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน เชน ประเภทของถนน สถานที่กอสราง วิธีการดําเนินงาน เพื่อให
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมโครงการ หากโครงการมีความยืดหยุนมากยอมแสดงถึงการมีสวนรวมมาก 3) 
ความสามารถในการเขาถึงไดในโครงการ (Administrative accessibility) การเขามามสีวนรวมในโครงการ
ปรับปรุงการศึกษาของชุมชน การตัดสนิใจจากบุคคลหลายฝายทั้งรฐับาลกลางและชุมชน การประเมินผล
ยอมยากกวาโครงการที่มีผูแทรกแซงที่นอยกวา กลาวอีกนัยหน่ึง คือ ปริมาณการมีสวนรวมจะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับโครงสรางการบริหารโครงการ และ 4) การเขามาครอบงําจากฝายบริหารจัดการ (Administrative 
coverage) เมื่อทีมงานไมเพียงพอ ทําใหการบริหารแกประชาชน การติดตองานกับบุคคลเปนไปอยางจํากัด 
และการดําเนินงานตาง ๆ เปนการปดกั้นการเขามามีสวนรวมจากประชาชน  

2. สภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบกับกิจกรรมการมีสวนรวม (Task-environment) ประกอบดวย 
1) ปจจัยดานสังคม (Social factors) 2) ปจจัยดานการเมือง (Political factors) 3) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
(Economic factors) 4) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) 5) ปจจัยดานประวัติศาสตร (Historical 
factors) และ 6) ปจจัยดานกายภาพและชีวภาพ (Physical and biological factors) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมโคเฮนและอัพฮอฟฟ ไดแบงมิติออกเปน 3 มิติ ไดแก 
กิจกรรมการมีสวนรวม ไดปฏิบัติอะไรบาง ใครเปนผูปฏิบัติ ปฏิบัติดวยวิธีการอยางไร นอกจากน้ียัง
พิจารณาบริบทของการมีสวนรวม ไดแก คุณลักษณะของโครงการที่กระทบตอการมีสวนรวมและ
สภาพแวดลอมทีส่งผลกระทบกับกิจกรรม นับวาโคเฮนและอัพฮอฟฟ ไดกลาวถึง แนวคิดในการมีสวนรวม
ไวเปนระบบและครอบคลุมเปนอยางมาก จึงเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการทั่วไป แนวคิด
ของโคเฮนและอัพฮอฟฟไดแบงลักษณะของการมีสวนรวมเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟฟมาใชเปนตัวแปรตามของการวิจัยเพราะ
สอดคลองกับบริบทสถานการณและปจจุบัน ที่ตองอาศัยความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในดานการจัดกระบวนการการเรยีนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนซึง่ตองอาศัยลักษณะของการมสีวนรวมทีส่าํคัญ 
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คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in decision–making) 

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, อางถึงใน เมตต เมตตการุณจิต, 2553, 
หนา 25-29) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision–making) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 
คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ สามารถแบงการตัดสินใจออกเปน 3 
ชนิด คือ  

1. การตัดสินใจชวงเริ่มตน (Initial Decisions) เปนการเริ่มตนหาความตองการจากคนใน
ทองถ่ิน และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการทีส่ําคัญ ข้ันตอนน้ีมีความสําคัญที่จะเลือกเอาโครงการ
ที่เปนประโยชนตอกลุมคน และมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจในระยะน้ี
สามารถใหขอมูลที่สําคัญของทองถ่ิน และปองกันความเขาใจที่อาจจะเกิดข้ึน และเสนอกลยุทธเพื่อ
แกไขปญหา ซึ่งคนในทองถ่ินสามารถเขามาเกี่ยวของต้ังแตชวงเริ่มตนโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน  
การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการ และสนับสนุนโครงการที่จะนําเขามา 

2. การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (On-going Decisions) คนในทองถ่ินอาจไมไดเขามามี
สวนรวมในชวงเริ่มตน แตถูกขอรองใหเขามาดําเนินการเมื่อโครงการเขามา ความสําเร็จในชวงน้ี
เกิดข้ึนไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซึ่งโครงการจะตองคนหาความตองการ
ของบุคคลที่เขามามีสวนรวมในภายหลังน้ีและจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนิน
โครงการที่สอดคลองกับความตองการผูที่เขามามีสวนรวม 

3. การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เปนความเกี่ยวของในองคกร
เมื่อโครงการเขามามีการเช่ือมโยงโครงการเขามาสูคนในทองถ่ิน มีการรวบรวมขององคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกฎเกณฑสําหรับฏิบัติกิจกรรมในโครงการกรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบดวย
การประชุม เพื่อจัดทํานโยบายการคัดเลือกผูนําที่จะมีอิทธิพลตอองคกร  

พระธีรพงค ธีรปฺโ (2553, หนา 49) ไดกลาววา การรวมในการตัดสินใจ สิ่งที่ตองกระทํา
เปนประการแรก คือ ตองคํานึงวาในการบริหารสถานศึกษาน้ัน ชุมชนสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจกรรมการบริหารทั้ง 4 ดาน ของสถานศึกษาได เชนในการประชุมและตัดสินใจดาน
นโยบายยุทธศาสตร หรือแผนงานของสถานศึกษา รวมตัดสินใจในการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง
บุคลากร การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณรวมพิจารณาและ
ตัดสินใจในการรับนักเรียน และรวมตัดสินใจในการใชแผนบริหารสถานศึกษา เปนตน สวนสุรภา 
เอื้อนไธสง (2554, หนา 45) กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการที่อาศัยเหตุผลและความเปนจริง
ในการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกเพื่อนําไปสูข้ันตอนของการปฏิบัติการตัดสินใจ จึงเปนกระบวนการ
ดําเนินการปฏิบัติจนเปนที่เรียบรอย ใหเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห และหาทางเลือกเพื่อนําไปสู
ข้ันของการปฏิบัติ การตัดสินใจจึงตองเปนไปตามข้ันตอนของกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพของ
องคการ ในปเดียวกันปจมา เจริญวงศ (2554, หนา 49) กลาววา การที่ผูบริหารจะตัดสินใจสั่งการน้ัน
พอจําแนกได 2 ประเภท คือ การตัดสินใจตามกฎเกณฑ ระเบียบและอํานาจหนาที่และการตัดสินใจ
สั่งการที่ผูบริหารจะตองใชความรูความสามารถ ขอมูลและประสบการณที่มีอยูมาประกอบในการ
ตัดสินใจสั่งการ รับบินซและคอตเตอร (Rubbins and Corlter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 
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2555, หนา 54) ไดกลาวไววา การตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุม 
(Group) มากกวาโดยเพียงคนเดียว (individual) เน่ืองจากจะทําใหขอมูลสารสนเทศ และความรู
ประกอบการตัดสินใจไดมากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพื่อการตัดสินใจไดมากข้ึน ทําใหเกิด
ความเขาใจ และยอมรับผลการตัดสนิใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนาทักษะใหสอดคลองกบั
ผลการตัดสินใจในอนาคตไดดีกวา 

พระพลมา ถามฺวโร (2557, หนา 64) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมาก โดยเริ่มจากการกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ วางเปาหมาย 
วางแผนการดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยทุกข้ันตอนผูมีสวนไดสวนเสียควรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจทุกข้ันตอนตามบริบทของแตละสถานศึกษา ในปตอมาพระสุพัฒน ปฺุมโน (2558, 
หนา 24) กลาววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคลากรแบบมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายทิศทางการบริหารงานรวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนรวมจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน การกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน การ
กําหนดคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอน รวมแสดงความคิดเห็นตอแผนการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
แกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการวางแผนในการปฏิบัติงานตอหนวยงาน ในปเดียวกันน้ี จารุนันท ปทมพงศพันธ 
(2558, หนา 34) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ครูไดรวมประชุมรับทราบขอมูล 
ขาวสารของโรงเรียน เพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานนโยบาย เพื่อรวมกันตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม และเพื่อเลือกวิธีประเมนิผลการดําเนินงานที่ดีที่สุด  

นอกจากน้ียังมีนักวิชาการ 2 ทาน ไดแก ดักเกอร (DrucKer,1986), ฮอย และ มิสเกล (Hoy 
and Miskel, 2001) (อางถึงใน พระสุพัฒน ปฺุมโน, 2558, หนา 23) กลาวถึง การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ไวดังน้ี ดักเกอร (DrucKer,1986) เสนอกระบวนการตัดสินใจสําหรับนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
(The Effective Executive) ไว 5 ประการ คือ 1) ตระหนักชัดวาปญหาเปนเรื่องทั่วไปและสามารถแกไข
ไดผานการตัดสินใจที่มีกฎเกณฑกํากับอยู 2) การใหคํานิยามของการจําแนกแนวทางแกไขหรือขอบเขต
ของสภาพการณ (Borndary Conditions) การไดมาซึ่งแนวทางแกปญหาที่ถูกตองน้ัน คือ คนที่พอใจ
เต็มที่ตอการจําแนกที่จะทําใหการตัดสนิใจเปนที่ยอมรับได 3) การไดมาซึ่งแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง
น้ันคือ คนที่พอใจเต็มที่ตอการจําแนกที่จะทําใหการตัดสินใจเปนที่ยอมรับได 4) การตัดสินใจในแนว
ปฏิบัติที่จะดําเนินการ และ 5) ขอมูลยอนกลับที่ทดสอบความเปนไดและประสิทธิผลของการตัดสินใจ
ที่ไมตรงกับสภาพที่เปนจริง ในขณะที่ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001) กลาววา การตัดสินใจ 
หมายถึง การตกลงใจที่ผูบริหารตัดสินวาจะทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ การตัดสินใจจึงเปน
ความรับผิดชอบหลักของนักบริหารทุกคนและเปนกระบวนการที่การตัดสินใจจะไดรับการปฏิบัติ 
กระบวนการตัดสินใจจะไมสิ้นสุดจนกวาการตัดสินใจจะไดรับการดําเนินการปฏิบัติเปนที่เรียบรอย  

สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลหรือกลุม
คนแบบมีสวนรวมในการตัดสิน รวมแสดงความคิดเห็น รวมในการศึกษาหาความรู เพื่อนําเสนอขอมูล
ที่เปนประโยชนในการตัดสนิใจดานนโยบาย วางแผน กําหนดแผนพัฒนาการศึกษา แกไขขอผิดพลาด
ที่เกิดจากการวางแผนในการปฏิบัติงานตอหนวยงาน นําไปสูการคิดริเริ่มโครงการ การเลือกทํา



72 

โครงการ งาน และกิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน รวมทั้งการกําหนดแนวทาง
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Participation in implementation) 
ชาญศักด์ิ ทุรันไธสง (2551, หนา 10) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ 

หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมคนเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงดวย
ความสมัครใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีไ่ดต้ังใจอันเปนประโยชนตอตัวบุคคลตอกลุมคน รวมทั้งตอ
สวนรวม โดยที่ประชาชนตองเปนการตัดสินใจในกระบวนการมีสวนรวมดวยตนเอง และรับผิดชอบใน
ผลที่เกิดข้ึน ในขณะที่ยุธณา แดงนุย (2551, หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมปฏิบัติ/ดําเนินงาน หมายถึง 
การที่ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรมตามแผนงาน รวมเปนคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ รวมตัดสินใจ ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชน รวมไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและ
กลุมตลอดจนการเสียสละเวลาแรงงานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในปตอมาอรทัย ก็กผล (2552, หนา 
28) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชนเมื่อประสบความสําเร็จจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึก
เปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในการปฏิบัติ วิลัยวรรณ เอี่ยมสะอาด (2554, 
หนา 10) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ หมายถึง การที่บุคคลหรือหนวยงาน 
เขามามีสวนรวม เพื่อรวมดําเนินงานและพัฒนาใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด  

สวนนุทิศ เอีย่มใส (2555, หนา 81) กลาววา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนการดําเนิน
ตามโครงการ และแผนงานและเปนการกอใหเกดิความรูสึกรวมในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่
ปรากฎ ในข้ันตอนน้ียังแบงออกไดเปน 3 สวน คือ การมีสวนรวมในการสลายทรัพยากร (Resource 
Contribution) ไดแก การมีสวนรวมสละแรงกาย การสละเงิน การใหวัสดุอุปกรณและการใหคําแนะนํา
ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีจะ ใหดวยความเต็มใจ การมีสวนรวมในการบริหาร และประสานงาน (Administration 
and Coordination) จะมีสวนโดยวิธีการจางบุคคลเขามามีสวนรวมดําเนินการฝกอบรมผูที่จะเขามา
ปฏิบัติในโครงการ หรือการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและเปนผูประสานงานใน
โครงการดวยและการมีสวนรวมในการเขาเปนผูปฏิบัติในโครงการมักพบวา มีลักษณะเปนการบังคับ
ใหเขาปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีสวนรวมโดยการบังคับใหปฏิบัติจะตางจากการใหความ
รวมมือเพราะการบงัคับใหทําน้ัน ผลประโยชน (Benefits) จะไมใชเปนสิ่งที่สําคัญแตถาเปนการมีสวน
รวมดวยความเต็มใจน้ัน จะมีการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับหลังเกิดการมีสวนรวม  

พระพลมา ถามฺวโร (2557, หนา 41) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนที่ตกลง
กําหนดไว ตองมีการกําหนดวาเปนผูรับผิดชอบทําประโยชนใหแกองคกร และทําโดยวิธีใด โดยการ
ชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการใหความชวยเหลือดานแรงงาน 
หรือขอมูล ตอมาในป พ.ศ. 2558 พระสุพัฒน ปฺุมโน (2558, หนา 25) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคลากรแบบมีสวนรวมในการปฏิบัติงานมีการให
ความชวยเหลือในการแกไขปญหา และชวยเหลือในกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนถึง
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียนในโรงเรียนและ
การทํากิจกรรมตาง ๆ ใหความชวยเหลือกิจกรรมของชุมชนใกลเคียงของโรงเรียน ในสวนของ
จารุนันท ปทพงศพันธ (2558, หนา 34) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การที่
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ครูมีสวนรวมในการแกไขปญหาของโรงเรียน ยินดีรับผิดชอบในงานที่ตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ 
บุคลากรครูรวมมือกันทํางานดวยความสามัคคีในหมูคณะ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 
1980, pp. 213-218, อางถึงใน จารุนันท ปทพงศพันธ, 2558, หนา 34) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม
ปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากร การบริหาร การประสานความ
รวมมือ 

สรุปไดวาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการทํางานของบคุคลหรอืกลุม
คนแบบมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนการดําเนินตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
และเปนการกอใหเกิดความรูสึกรวมในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฎ รวมเปน
คณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมตัดสินใจ มีการใหความชวยเหลือในการแกปญหา และ
ชวยเหลือในกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เชน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู เปนตน ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชน สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ 
เชน งบประมาณ บุคลากร สถานที่ เปนตน เสนอแนะแนวทางวางแผนการดานทรัพยากร ไดแก แรงงาน 
เงิน วัสดุอุปกรณและขอมูลขาวสาร และประสานความรวมมือ  
 3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Participation in benefits)  
 ณรงค อภัยใจ (2549, หนา 10) ไดกลาวถึง ผลของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
การศึกษา อาจปรากฎออกมาเปนเชิงบวกหรอืลบได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ  ดาน เชน ภาวะผูนํา 
การตัดสินใจ การวางแผน เปนตน อันเปนผลมาจากการดําเนินการซึ่งโดยมากแลวเปนผลดานจิตใจ
มากกวาวัตถุ เชน การยกยองชมเชย การประกาศคุณงามความดี การรดนํ้าดําหัว เปนตน สวนยุธณา 
แดงนุย (2551, หนา 14) กลาววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชนในแผนงานดานตาง ๆ จากแผนพัฒนา โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 
1980, อางถึงใน เมตต เมตตการุณจิต, 2553, หนา 25-29) ไดใหความหมายการมีสวนรวมในผลประโยชน
ไววา เปนการเขามามีสวนรวมในดานวัตถุ ดานสังคม หรือประโยชนสวนบุคคล แบงได 3 ชนิด คือ 
 1. ผลประโยชนดานวัตถุ (Material Benefits) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของบุคคล เชน 
เปนการเพิ่มการบริโภครายไดและทรัพยสิน แตสิ่งเหลาน้ีอาจจะทําใหการสรุปขอมูลลมเหลวได ซึ่งควร
วิเคราะหใหไดวาใครคือผูมีสวนรวม และดําเนินการใหเกิดข้ึน 
 2. ผลประโยชนดานสงัคม (Social Benefits) เปนความตองการข้ันพื้นฐาน ดานสาธารณะ
ไดแก บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนาทองถ่ิน โดยใชรูปแบบการ
ผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน จึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
 3. ผลประโยชนดานบุคคล (Personal Benefits) เปนความปรารถนาที่จะเขามาเปนสมาชิก
กลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามาเปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง โดยผานความรวมมือ
ในโครงการ ผลประโยชนสําคัญที่ไดจากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อํานาจทาง
การเมือง และความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิผล การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษาผลเสียที่
จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนมีความแตกตางกัน จะเปน
ขอมูลที่สําคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวของวาจะใหใครมีสวนรวม หากผลที่ออกมาตรงกันขามกับ
ความคาดหวังจะไดแกไขเพื่อหาแนวทางที่มีความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม  
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 นุทิศ เอี่ยมใส (2555, หนา 82) ไดกลาวไววา การมีสวนในการไดรับประโยชนแบงออกไดเปน 
3 สวนคือ การมีสวนรวมรับผลประโยชน  (Material Benefits) ไดแก การมีสวนรวมในการเพิ่มผลผลิต
รายได หรือทรัพยสิน การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม (Social Benefits) ไดแก ผลประโยชน
ที่เกิดข้ึนแกสังคม เชน โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือสวนกลางของชุมชน เชนการเพิ่มคุณภาพชีวิต 
การเกิดระบบนํ้าประปา และการมีสวนรวมกับผลประโยชนในดานบุคคล (Personal Benefits) ไดแก 
ความนับถือตนเอง (Spdlt–esteem) พลังอํานาจทางการเมือง (Political Power) ความคุมคาของ
ผลประโยชน (Sense of Efficacy) สวนเฟรดเดอรริก ดับบิวเทเลอร (Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน 
สารัตนะ, 2555, หนา 14) กลาววา ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพน้ัน สามารถแกไขไดดวยการออกแบบ
งานและการจดัสิ่งจงูใจเสียใหมโดยวางแผนแบงงานหนาที่ใหชัดเจน เขาเช่ือวาเงินเปนปจจัยจูงใจที่สําคัญ
คนงานที่ทํางานเกินมาตรฐานที่กําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพิ่มข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวน
ผลงานที่ทําไดเพิ่มข้ึนซึ่งหลักการน้ีมีผูนํามาประยุกตใชกันมากแตมีขอวิจารณกันวาการใหความสําคัญ
กับสิ่งจูงใจที่เปนตัวเงินเปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคม ไมคํานึงถึงความเครียด
อันเกิดจากความตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากน้ันการแบงงานกันทําไมได
หมายความวาจะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดี ไมไดทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพเสมอไป แตอาจทําใหงานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน 
คุณภาพการทํางานตํ่า ขาดงาน และลาออกจากงาน  
 ในขณะที่ธวัช เสือทรงศีล (2556, หนา 8) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefit) 
หมายถึงผลการดําเนินกิจกรรม โครงการน้ันเกิดประโยชนตอโรงเรียน ผูปกครองยอมตองไดรับประโยชน
ดวยทั้งในแงวัตถุและจิตใจ โดยทุกคนไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สวนสัมมา รธนิธย (2556, หนา 52-53) 
กลาววา ผลประโยชนของคนทํางานที่มาในรูปแบบขวัญและกําลังใจในการทํางาน หมายถึง การกระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูจูงใจตองการ โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ หลักการใน
การจูงใจประกอบดวย ความพยายามในการคนหาความตองการที่แทจริงในองคกร การดําเนินการ
เนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรมเสมอภาค ใครทําดีตองไดดี 
การมีสวนรวมในผลประโยชนน้ันตองไดรับแรงจูงใจดวยสิ่งตอบแทน คือ การจูงใจดวยสิ่งตอบแทนใน
รูปเงิน ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงการทํางาน การจูงใจที่เปนรางวัลตอบแทนที่ไมใชเงิน 
ไดแก รางวัลที่เปนสัญลักษณแสดงสถานภาพ การใหโอกาสความรูและความสามารถ การสงเสริม
กระตุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่มีตอองคกร และรางวัลตอบแทนที่ตีคาเปนตัว
เงิน ไดแก การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ประโยชน และบริการตาง ๆ ในการบํารุงขวัญหรือ
สรางกําลังใจในการทํางานของผูรวมงาน สิ่งที่ตองพิจารณาประกอบดวย ตองมีรายไดเพียงพอตอคา
ครองชีพ ไมมีหน้ีสิ้นถารายไดไมพอก็ยากที่จะม ีขวัญดี ตองมีสวัสดิการดี ใหมีสิทธิพิเศษ ความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพ เชน มีโอกาสไปฝกอบรม ตองมีความภาคภูมิใจในองคกร ช่ือเสียงองคกร บุคลากรมี
ขวัญกําลังใจที่จะทํางาน มีความผูกพันกับองคกร  
 พระพลมา ถามฺวโร (2557, หนา 66) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
น้ัน เปนการรับผลประโยชนรวมกัน ทั้งในดานของรายได สังคม การยอมรับซึ่งอาจเปนการรับ
ผลประโยชนที่มีทั้งทางตรงและทางออม มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งเปนผลประโยชนที่ผูเกี่ยวของตอง
รับผิดชอบรวมกัน สวนจารุนันท ปทพงศพันธ (2558, หนา 36) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมใน
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ผลประโยชน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหทํางานที่ตรงกับความสามารถของตน มีสวนสําคัญ
สนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสม โรงเรียนสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ
มีความภาคภูมิใจทีไ่ดอยูในองคกร นอกจากน้ีพระสุพัฒน ปฺุมโน (2558, หนา 30) กลาววา การมีสวน
รวมรับผลประโยชน หมายถึง การไดรับความรวมมือความชวยเหลือจากผูปกครองชุมชนและองคกรสวน
ทองถ่ินเขามาชวยพัฒนาเพื่อประโยชนของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่
ดีกับชุมชนในการขอความชวยเหลือจากผูปกครองเขามารวมพัฒนาสถานศึกษา ในการเผยแพร
ผลงานของสถานศึกษาตอชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว   
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการรบัผลประโยชน หมายถึง การที่ไดรับมอบหมายใหทํางานที่
ตรงกับความสามารถของตน การไดรับความรวมมือความชวยเหลือจากผูปกครองชุมชนและองคกร
สวนทองถ่ินเขามาชวยพัฒนาเพื่อประโยชนขององคกร ผลการดําเนินกิจกรรม โครงการน้ันเกิด
ประโยชน มีการเผยแพรผลงานขององคกรตอชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนขององคกรใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ทําใหเกิด ความสัมพันธ ความสามัคคี ลดความขัดแยงภายในหมูคณะ ทําใหมีผู
เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ ไดรับคําชมเชย ยกยองใหเกียรติ มีความรูสึก
เปนเจาของ มีความภาคภูมิใจที่ไดอยูในองคกร ช่ือเสียงองคกรและไดรับการยอมรับ 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) 
 ภูดิศ พันแสน (2550, หนา 16) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงานที่ไดมา เพื่อจะไดทราบวาแผนที่วางไวและนํามาปฏิบัติน้ัน ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไมมีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพื่อจะไดนํามาปฏิบัติน้ัน ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวหรือไม มีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพื่อจะไดนําขอมูลยอนกลับนําไปรับแผนและหา
ทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากที่สุด ในขณะที่พิสณุ ฟองศรี (2550, หนา 2-3) 
ไดกลาวไววา การวัดผลและการประเมิน มีความหมายดังน้ี การวัด หมายถึง การกําหนดคาตัวเลขหรือ
สัญลักษณใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กําหนดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เชน การนับ
จํานวนและความถ่ีของสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน ตลับเมตร เครื่องช่ัง
นํ้าหนัก เทอรโมมิเตอร วัดสวนสูง นํ้าหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ หรือเครื่องมือทางสังคมศาสตร เชน แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบไปเก็บขอมูลตามกลุมเปาหมาย ใหออกเปนตัวเลข 
กลาวโดยสรุป การวัด คือ การใหตัวเลขกับสิ่งที่จะวัดน่ันเอง การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณคาของสิ่งหน่ึง โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด สวนยุธณา 
แดงนุย (2551, หนา 14) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนเขารวม
ประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนพัฒนา การเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาของแผนพัฒนา อรทัย กกผล (2552, 
หนา 18) ไดกลาวไววา การรวมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมี
สวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหา อุปสรรค และรวมหาทางแกไขปญหา เพื่อใหงานหรือภารกิจ
ดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
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  โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, อางถึงใน เมตต เมตตการุณจิต, 2553, 
หนา 25-29) ไดกลาวไววา การประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวมในการวัดผลและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งคนหาขอดีและขอบกพรองเพื่อหาทางแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพไดในการ
วางรูปแบบใหมสามารถประเมินได 2 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมทางตรงและการมีสวนรวมทางออม 
การมีสวนรวมในการประเมินผล สวนใหญเปนเจาหนาที่จากสวนกลางมากกวาคนในทองถ่ิน ซึ่งทํา
หนาที่ประเมินผลดานงบประมาณ ความถึงพอใจของบุคคลวามีผลเห็นดวยหรือไมผูที่มีสวนรวมไดแก
ใครบาง มีสวนรวมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ หรือผานตัวแทนที่เลือกเขาไป
อยางไร และทําอยางไร ความคิดเห็นตาง ๆ  จึงจะไดรับการนําไปใชประโยชน สวนวิโรจน สารัตนะ (2555, 
หนา 78-79) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) เปนกระบวนการกาํหนด
ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของคนงานแลวมกีารวัดผล ประเมินผล แลวสงเปนขอมูลยอนกลบัใหผูถูก
ประเมินทราบ โดยมจีุดหมายเพื่อเปนแรงกระตุนในทางบวกตอการปฏิบัติงาน แตอาจใชในจุดมุงหมายอื่น
ดวย เชน การเพิ่มคาจาง การวางแผนจุดหมายในอนาคต การกําหนดความจําเปนในการอบรมพัฒนา
และการประเมินศักยภาพของบุคคลในการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน การประเมินจึงมีหลายบทบาท 
หลายมิติ (mrlti-dimension) มีทั้งการประเมินที่เนนพฤติกรรมและการประเมินที่เนนผลลัพธ การ
ประเมินผลงานน้ันมีสิ่งที่พึงใหความใสใจ คือขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน คือการใชความเห็นที่มีตอ
คุณลักษณะเพียงหน่ึง หรือสองลักษณะไปประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมด  
 นุทิศ เอี่ยมใส (2555, หนา 84) กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง การมีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผลของการดําเนินงาน รวมทั้งเปนการหาขอดีและ
ขอบกพรอง เพื่อหาแนวทางแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอไป แตการมีสวนรวมในข้ันน้ีสวน
ใหญบทบาทดังกลาวจะเปนของเจาหนาที่ภาครัฐ โดยจะเปนการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรร
น้ันนําไปใชอยางไร การประเมินผลน้ีจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังความคิดของมวลชนที่
จะทําให โครงการพัฒนาหรือสามารถนําไปประยุกตใชตอไป สอดคลองกับพระพลมา ถามฺวโร (2557, 
หนา 66) กลาววา การมีสวนรวมในการประเมินผลเปนการมีสวนรวมในการวัดผล ประเมินผลและ
วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อแสวงหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไขให
การดําเนินงานสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวเพื่อผลประโยชนรวมกัน ในปตอมา
พระสุพัฒน ปฺุมโน (2558, หนา 34) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการประเมนิผล หมายถึง กระบวนการ
ทํางานของบุคลากรแบบมีสวนรวมในการประเมินผล การปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎระเบียบการประเมินผล
หรือหลักเกณฑ การกําหนดเครื่องมือ ในการวัดผลการประเมินผล กําหนดระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียนสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการประเมินผล กับเกณฑการประเมินผล
ของนักเรยีนในโรงเรียน ในสวนของจารุนันท ปทพงศพันธ (2558, หนา 38) ไดกลาวไววา การมีสวนรวม
ในการประเมินผล หมายถึง การที่ครูไดรวมกันติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเก็บขอมูล
ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวมปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 
สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อ
เปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป  
 สรุปไดวา การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลหรือ
กลุมคนแบบมีสวนรวมในการประเมินผล การเขามามีสวนรวมใหความเห็น เสนอแนะในการปรับปรุง 
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และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ติดตาม แกปญหา รับทราบ ใหความเห็นชอบใน
การจัดการศึกษา มีการประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรมขององคกรเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เพื่อ
แสวงหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายทีว่างไว สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน เพื่อผลประโยชนรวมกัน โดย
เก็บขอมูลปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รวบรวมปจจัยที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน สรุปประเมินคุณคาผลการดําเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานที่
ผานมาเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
2.3.1 ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 กาญจนา สิริวงศาวรรธน (2550, หนา 56-57) กลาววา ในป พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสงเสริมใหมีการจดัการศึกษาที่มีระบบมรีะเบียบปฏิบัติที่แนนอนมาก
ข้ึนและในป พ.ศ. 2452 ไดแตงต้ังกรรมการตําบลประกอบดวยกรรมการ 3 คน คือ กํานัน หรือหัวหนา
ตําบล 1 คน เจาอธิการวัด ซึ่งเปนเจาคณะหมวดในตําบล 1 รูป และแพทยประจําตําบล 1 คน มีหนาที่
จัดต้ังโรงเรียน ทํานุบํารุง หาเด็กเขาเรียน และ หาครูมาสอนในโรงเรียน เรียกโรงเรียนที่ต้ังข้ึนน้ีวา 
“โรงเรียนประชาบาล” ซึ่งดํารงอยูไดโดยอาศัยทุนทรัพยของประชาชน ตอมาในป พ.ศ. 2524 มีการ
ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2525 โดยมีสาระสําคัญที่กําหนดแนวทางการสรรหา จํานวน คุณสมบัติ วาระ
และการพนตําแหนง รวมทั้ งไดกําหนดบทบาทหนาที่ ไวอยางชัดเจนจนมาถึง พ .ศ. 2539 
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแกไขปญหาสังคม โดยมุงเนนให
สถานศึกษาทุกแหงไดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเปนโรงเรียนในอุดมคติตามแนวบัญญัติ 10 ประการ 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาที่มีอยูและในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบังเกิดผล
โดยเร็ว ยอมตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ บุคคล และทรัพยากรตาง ๆ จาก
หลายฝาย เชน ผูนําชุมชน ผูปกครอง องคกรทองถ่ิน เอกชน ฯลฯ มาชวยพัฒนาโรงเรียนอยางจริงจัง 
กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 ข้ึน โดย
มีวัตถุประสงคใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนและใหรูบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา และยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525  
 หลังจากที่คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับ
โรงเรียนไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการ และผลการดําเนินการมากมาย ผลจาก
การวิจัยมีหลายประการทีน่าสนใจคือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในสวนโครงสรางของ
คณะกรรมการโรงเรียนเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว แตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
ยังเนนดานการสนับสนุน การดําเนินงานของโรงเรียนมากกวาการกําหนดนโยบายและการรวมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จากผลกการวิจัยดังกลาว กับการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน การกระจาย
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อํานาจในการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและสามารถ
จัดการศึกษาในชุมชนได กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 มุงเนนการมีสวน
รวมของบุคคลในชุมชนหลายฝายใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน และ
เปนระเบียบฉบับแรกที่กําหนดใหผูหญิงสามารถเขามามีบทบาทในการเปนกรรมการสถานศึกษา ทํา
ใหผูหญิงมีโอกาสมากข้ึนในการทํางานเพื่อชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทมากข้ึนในการจัดการศึกษาของทองถ่ินและจะมีบทบาทมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะเมื่อมี
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ีเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2545  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 มาตรา 38 ไดกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตํ่ากวาปริญญา มีสาระสําคัญ
วา “ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา”  
 

2.3.2 ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในเขต

ชุมชน ที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต้ังอยูในชุมชน บทบาท
และหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการกํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่
ทํางานรวมกับสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง
ไดตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการ จึงเอื้อ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ บุคคล
ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจงึมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา19-20) ดังน้ี  

ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนและ
รวมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูแทนครู เปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูลดาน
กระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานผลการจัด
การศึกษา 
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ผูแทนองคกรชุมชน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียนซึ่ง
เปนสมาชิกสวนหน่ึงของชุมชน และใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถ่ิน แหลง
เรียนรู 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการที่
ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริหารของสถานศึกษาและมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางย่ิงในเรื่องการ
ขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเช่ือมโยงแผนพัฒนา
การศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา เปนผูที่สะทอนภาพความรัก ความศรัทธา ความ
ภาคภูมิใจตอสถานบันการศึกษาที่ตนไดรับการศึกษา ชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษยรุนหลัง
ใหประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 

ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม
ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อให
นักเรียนเปนคนดีของสังคม 

ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ ที่จะชวย
เสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของสถานศึกษา
เปนบุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจ
กระตุนการทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิด เปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุมใหแสดงบทบาท
อยางเต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดานอุปกรณ 
หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมทั้งพิจารณามติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการ
ปฏิบัติ 
 ดังน้ันคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่ง เปนองคคณะบุคคลในการบริหาร  
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาหลากหลาย และเขาใจ
การศึกษา มีความมุงมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ซึ่งจะสงผลใหชุมชน สังคมเขมแข็ง และ
ประเทศชาติกาวหนา 
 

2.3.3 องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใชเมื่อวันที ่31 ธันวาคม 2546 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุ และหรือองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิ 
และผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ และนอกจากน้ันยังไดกําหนดจํานวน 
คุณสมบัติ วิธีการสรรหาวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการดวย ซึ่งใหมี
คณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละ 7 คนแตไมเกิน 15 คน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2539, หนา 20, อางถึงใน กาญจนา สิริวงศาวรรธน, 2550, หนา 59-60) ดังน้ี 
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1. ผูแทนผูปกครอง ไดแก ผูแทนของผูมีรายช่ือเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษาน้ัน จํานวนไมเกินสองคน 

2. ผูแทนครู ไดแก ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยบริหารสถานศึกษา
น้ัน จํานวนไมเกินสองคน 

3. ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชนหรือกลุมบุคคล
ในรูปอื่นใด ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีที่ต้ังอยูในเขตบริการของสถานศึกษาน้ัน 
จํานวนไมเกินสองคน 

4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูแทนของเทศบาล องคการบริหารสวนจงัหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น
จํานวนไมเกินสี่คน 

5. ผูแทนศิษยเกา ไดแก ผูแทนสมาคมศิษยเกา ชมรมศิษยเกาหรือบุคคลที่เคยศึกษาจาก
สถานศึกษาน้ัน จํานวนไมเกินสองคน 

6. ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน ขาราชการบํานาญ 
ขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐเจาของหรือ
ผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษาน้ัน จํานวนไมเกินสี่คน 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคน
หน่ึงใน 1, 3, 4, และ 6 เปนประธานและอีกคนหน่ึงเปนรองประธาน ในสวนของการกําหนดสัดสวนและ
การคัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีจํานวนกรรมการที่เปนสตรีไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดน้ันมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี  

1. กรณีกําหนดใหมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ควรมีกรรมการที่เปนสตรีอยางนอย 2 คน  
2. กรณีกําหนดใหมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 – 10 คน ควรมีกรรมการที่เปนสตรีอยางนอย 

3 คน 
3. กรณีกําหนดใหคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 – 13 คน ควรมีกรรมการที่เปนสตรีอยาง

นอย 4 คน 
4. กรณีกําหนดใหมีคณะการรมการรวมทั้งสิ้น 14 -15 คน ควรมีกรรมการที่เปนสตรีอยาง

นอย 5 คน  
 ดังน้ัน คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จึงหมายถึง ประธานศูนย 
ผูบริหารศูนย ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร หรือเรียกวา 
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  

 
2.3.4 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดดังน้ี 
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1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
3. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ทศพร ผลทวีนุกูล, 2551, หนา 52) 
 
 2.3.5 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษา คือคณะบุคคลที่สถานศึกษาและคนในชุมชนคัดเลือก ซึ่งถือวา
เปนผูไดรับเกียรติ และมีความต้ังใจจะอุทิศตนเพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีบทบาท
หนาที่ 2 ลักษณะ (เมตต เมตตการุณจิต, 2547, หนา 178-182) ดังน้ี 
   1. บทบาทหนาท่ีตามท่ีราชการกําหนด มีอยู 2 ประการ คือ 
    1.1 บทบาทในการกํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ใน
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่กํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ซึ่งเปนหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) กํากับดูแลกิจการของสถานศึกษา เชน งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน เปนตน 2) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เชน ใหคําปรึกษา การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดหาและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน 
เงินทองและทรัพยากรอื่น มีสวนรวมรับผิดชอบภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความหมาะสมและ
ความจําเปน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม การประชาสัมพันธกจิการของสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนวิทยาการและ
ภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน เปนตน 
    1.2 บทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
หมายถึง การสรางความมั่นใจใหแกชุมชนวาสถานศึกษาไดรับการพัฒนา มีความพรอมในการเรียน
การสอนถึงเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนดไว ดังน้ัน คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา ด้ังน้ี 
    ดานอาคารสถานท่ี เชน อาคารเรียน หอประชุม โรงฝกงาน โรงอาหาร หอง
สุขาหรือบริเวณสถานศึกษา เปนตน  
    ดานอุปกรณการสอน เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สื่อการสอน เปนตน 
    ดานครูอาจารย ครูอาจารยจะตองปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนใหเขากับ
หลักสูตรใหม สวนผูบริหารจะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศให
เหมาะสมพรอมทั้งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูสอนจะตองไดรับการอบรมและพัฒนาการสอนใหทัน
กับเหตุการณ 
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    ดานผูเรียน จะตองมีความพรอมที่จะเรียน ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และวัสดุ
อุปกรณ  
    การใหคําปรึกษาแนะนํา  คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขาเสนอแนะ 
ตลอดจนใหคําปรึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน นอกจากน้ี ควรสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
    การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในกระบวนการบริหารน้ัน การ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลเปนปจจัยสําคัญที่คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองชวยกันกํากับดูแล
และใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เชน การเรียนการสอน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพของสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา 

   2. บทบาทหนาท่ีโดยท่ัวไป (นอกเหนือจากที่ทางราชการกําหนด) มีดังน้ี  
    2.1 เปนตัวแทนผูปกครองหรือชุมชนในการแจงขอมูลขาวสารใหสถานศึกษาทราบ
ถึงความตองการและความเปนไปของชุมชน 
    2.2 นําผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนขาวความเคลือ่นไหว
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในทางสรางสรรค แจงใหประชาชนในชุมชนทราบ 
    2.3 ชักชวนหรือประสานงานกับชุมชนหรอืสวนราชการในการชวยเหลอืหรือแกปญหา
และพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา 
    2.4 นําทรัพยากรในชุมชนมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 
    2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการศึกษา และ
ใหเกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 
    2.6 เปนแกนนําในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
โดยเฉพาะการสรางความสมัครสมานสามัคคี หากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิด
ความแตกแยกจะตองชวยกันประสานแกไขโดยเร็ว 
    2.7 บทบาทในการจดัการเรยีนรูซึ่งการจดักระบวนการเรียนรูนอกจากจะเปนหนาที่
ของครูแลวยังตองมีผูเกี่ยวของใหสงเสริมสนับสนุนจึงจะเกิดผลสําเร็จ เชน พอแม ผูปกครอง ชุมชน 
สื่อมวลชน หนวยงานที่เกี่ยวของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
แมแตผูเรียนเองก็ยังตองมีสวนรวมดวย 
 กิจกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของ (Stakeholder) ที่
จะตองมีบทบาทรวมกัน ไดแก  
 1. การกําหนดมาตรฐานของการเรียนรู เชน กําหนดมาตรฐานและเปาหมายเพื่อใหผูเรียน
ไดศึกษาตามความสามารถและความสนใจ 
 2. การวางแผนการเรียนรู ไดแก การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 
 3. การสํารวจความตองการของผูเรียน โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ฯลฯ เพื่อนํามาใช
ในการวางแผน กําหนดเปาหมายและมาตรฐาน ตลอดจนการจัดกิจกรรม 
 4. การประเมินผล ไดแก การประเมินผลจากกระบวนการเรียนที่ไดกําหนดไวแลว เพื่อปรับปรุง
แกไขตอไป 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
กาญจนา สิริวงศาวรรธน (2550, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธ

กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
ภาวะผูนํารวมกัน บทบาทของผูนํา และพฤติกรรมของผูนํา 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธ
กันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 พิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการ
บริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา 
1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาย พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูใน
ระดับปานกลาง 2) การบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาค
ตะวันตกโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการบริหาร
คน ดานการมองการณไกล ดานความรักองคกร ดานความยืนหยัด สงผลตอการบริหารงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม 

ทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับการมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน และตํ่าที่สุด คือ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 อุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) การศึกษาคนควาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะ
ผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีมีผลพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปน
พื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดาน
ความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค 
ตามลําดับ 2) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สงกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานผูบริหาร ดานครู 
และ ดานนักเรียน ตามลําดับ และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน 
และดานการวางแผนสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

พณพร เกษตรเวทิน (2554, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุมอําเภอสตึก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมาก 2) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูระดับมาก และ 3) ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารราย
ดานกับประสิทธิผลในสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยรวมอยูในระดับสูงโดยเรียงตามคาความสัมพันธ (rxy) จากมากไปนอย คือ การกระตุนการใชปญญา 
(X3) พฤติกรรมมุงความสัมพันธรายบุคคล (X4) และการสรางแรงบันดาลใจ (X2) ตามลําดับ  

ณชยธรรม ไตรรัตนศิริกุล (2557, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
ที่สงผลตอการจดัการเรยีนรูในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต การวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การ
กําหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการดานการเรียนการสอน และการเสริมสรางบรรยากาศทาง
วิชาการของสถานศึกษา 2) ผลการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง
จากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี หลักการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู และบทบาทของผูสอนและผูเรียน และ 3) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สงผลตอการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

อาลิยะ บุนทะวง (2557, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหาร ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  
การบริหารงานแบบมีขอยกเวนโดยตรง การใหรางวัลอยางเหมาะสม การบริหารงานแบบมีขอยกเวน
โดยออม การคํานึงถึงปจเจกบุคคล การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี ตามลําดับ 2)
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การบริหารงานทั่วไป 
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การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ และ 3) ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดาน
การบริหารงานแบบมีขอยกเวน โดยออม สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารงานโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวม 

พระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) (2558, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสํานักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ หนกลาง ผลการวิจัยพบวา        
1) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสาํนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลใีนเขตปกครองคณะสงฆ 
หนกลาง ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานสติปญญา ดานวิสัยทัศนและดานการบริหาร
จัดการ และ 2) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ หนกลาง มีความเหมาะสม ความเปนไปไดความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน
ได แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสํานักเรียนพระปริยัติแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ หนกลาง ควรมีองคประกอบอื่น ๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารที่
ยึดวัตถุประสงค เปนตน แลวควรมีความชัดเจน ปฏิบัติไดจริงเปนรูปธรรม มีการประสานภารกิจของ
สํานักเรียนอยางสอดคลองกันทั้งระบบ มีเปาหมายของสํานักเรียนชัดเจน 

วณีพร โสนะชัย (2558, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกี่ยวของในการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมืองเลย โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ
ดานบุคลากรและดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ
ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปรียบเทียบการมีสวน
รวมของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จําแนก
ตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ศิรินาถ แสนบุงคอ (2558, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีระดับการมีสวนรวมในการบริหาร
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบระดับการมสีวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ดาน
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหาร
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพ ประเภท
กรรมการ พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วราภรณ อินตะปญญา (2558, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม



86 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย 
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐมเขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 
64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

สตีเฟน (Stephen Ward King, 2002, p. Abstracts) ไดศึกษาวิจัยภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
สําหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
เปลี่ยนสถาพมีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทมีการเนนที่ลกูคาเปนสําคัญและพันธะสัญญา
ที่จะปรับปรุงอยางตอเน่ือง และแบบแผนขององคการแหงการเรียนรู ดานวิสัยทัศนรวมรูปแบบการ
จัดการ แบบแผนทางความคิด 

อบู ไทเนห (Abu-Tineh, 2003, p. Abstracts) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางผูนํา
ที่สังเกตไดของครูใหญและการปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษา
ภาวะผูนําพบวา แบบภาวะผูนําของครูใหญ เพศของครูใหญ เพศของครู ประสบการณการสอนของ
ครูและจํานวนปการสอนรวมกับครูใหญคนเดียวกัน สามารถทํานายประสบการณสอนของครูในเรื่อง
หลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูไดรอยละ 34 เพื่อพิจารณาแบบภาวะ
ผูนํา พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่อง
หลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญคอนขางสูงตอภาวะผูนํา
แบบตามสบายกับมีความสัมพันธทางลบกบัการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการ
ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง 

ลักส (Lucks, 2002, p. Abstracts) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพกับแรงจูงใจของครูในโรงเรียนเทศบาลในเมืองนิวยอรคซิต้ี ผลการศึกษาสรุปไดวา ไมพบหลักฐาน
ที่สนับสนุนถึงความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพวา มีผลกระทบตอแรงจูงใจของครู
โรงเรียนเทศบาลเมอืง กลาวคือ การใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครใูหญไมไดชวยสรางแรงจูงใจ
ของครูไดดีไปกวา การใชภาวะผูนําแบบอื่น ๆ 

ฟลบิน (Philbin, 2001, p. Abstracts) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญ
โรงเรียนประถมศึกษาในอินเดียนา ผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ตามทัศนะไมมี
ความสัมพันธกับการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง แตมีความสัมพันธกับการเพิ่มระดับ
ความมั่นใจ ความต่ังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลการทํางานของครู 
 เฮฟเฟอรแมน (Hefferman, 1992, p. Abstracts) ไดวิจัยเรื่อง การรับรูของการมีสวนรวมของ
ผูปกครองและสมาชิกในการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเปนกุญแจ
สําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับชาติ รัฐและ
ทองถ่ิน ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในคณะกรรมการ 
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โดยโรงเรียนจะตองเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะความรูและบทบาทของกลุมในการตัดสินใจ มีสวนรวม
บริหารโรงเรียน 

ร็อค (Rock, 2003, p. Abstracts) ไดศึกษาการบริหาร โรงเรียนระหวางคณะกรรมการ
โรงเรียนและชุมชนในการมีสวนรวมตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและความสามารถรวมกันในการตัดสินใจ การศึกษาพบวา คณะกรรมการโรงเรียนอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสนิใจ โดยจัดหารูปแบบที่เขากันไดกับชุมชน เสนอรูปแบบการติดตอสราง
ความสัมพันธในการตัดสินใจแบบชวยเหลือกัน คณะกรรมการโรงเรียนมีการชวยเหลือในการตกลงใจ
หาวิธีการดําเนินการที่เปนประโยชนกับชุมชน มีการตกลงตัดสินใจในผลลัพธที่ขัดแยงกัน  
 

2.5 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

 
2.5.1 ความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  
วาสนา สรารัมย (2542, หนา 24-27) ไดกลาวไววา จัดการศึกษาระดับปฐมวัย นับแตสมัย

สุโขทัยเปนตนมาจนถึงชวงรัตนโกสินทรตอนตน การศึกษาของไทยยังไมมีระบบที่แนนอน โดยเฉพาะ
สําหรับเด็กปฐมวัย มิไดมีการกําหนดระบบการศึกษาไวอยางชัดเจน เพียงแตปฏิบัติกันตามความนิยม
ของแตละยุคสมัย ซึ่งอาจแยกการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในชวงน้ีไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. เจานายที่เปนเช้ือพระวงศสวนใหญจะจัดการศึกษาข้ึนในพระบรมมหาราชวังโดยอาจจาง
อาลักษณมาสอน กระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับ
เจานายที่ยังทรงพระเยาวข้ึนโดยเฉพาะ 

2. สามัญชน เด็กปฐมวัยที่เปนสามัญชน หากบิดามารดามีฐานะพอมีอันจะกินก็อาจจะเริ่ม
เรียนที่บานโดยมีบิดามารดาเปนผูสอน แตถาหากบิดามารดาไมมีเวลาวางตองการไปทํางานนอกบาน
หรือเด็กที่บิดามารดามีฐานะยากจนก็จะนําไปฝากไวที่วัด ใหเริ่มเรียนหนังสือกับพระตลอดจนใหพระ
อบรมสั่งสอน ซึ่งโดยทั่วไปแลวการเรียนจะเนนไปทางดานการรูหนังสือ สามารถอานออกเขียนไดเปน
สําคัญ 

เมื่อการศึกษาเริม่มีระบบแลว ไดมีการจัดโครงการศึกษาข้ึนใน พ.ศ. 2441 โดยแบงการศึกษา
ออกเปน 2 ชนิด คือ การศึกษาสามัญและการศึกษาพิเศษในลําดับข้ันของการศึกษาสามัญ แบงเปน ก. 
การเลาเรียนเบือ้งแรก (มูลศึกษา) ข. การเลาเรยีนเบือ้งตน (ประถมศึกษา) ค. การเลาเรียนเบื้องกลาง 
(มัธยมศึกษา) ง. การเลาเรียนเบื้องสูง (อุดมศึกษา) สําหรับมูลศึกษาอันเปนการเลาเรียนเบื้องแรกน้ัน 
แบงเปน ก. โรงเรียนกินเดอกาเตน หรือโรงเรียนบุรพบท กําหนดอายุภายใน 7 ขวบ ข. โรงเรียน ก ข 
นโม นอกจากจะมีช้ันมูลและเตรียมประถมแลว ยังปรากฏในรูปของอนุบาลหรือที่ เรียกตาม
ภาษาอังกฤษวา กินเดอกาเตน (Kindergarten) ซึ่งใชวิธีสอนตามแบบฉบับของเฟรอเบลบิดาแหงการ
อนุบาล และมอนเตสเซอรี่ ซึ่งมีการเรียนปนเลนและเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนที่จะข้ึนช้ัน
ประถม โรงเรียนราษฎรที่จัดแผนกอนุบาลข้ึนในเวลาน้ัน ไดแก โรงเรียนราชินี โรงเรียนมาแตร เดอี
วิทยาลัย  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระยะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในชวงหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยไดรับความสนใจจากนักการศึกษามากข้ึนโดยแผนการ
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ศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ไดกลาวถึงการศึกษากอนการศึกษาภาคบังคับไววา มูลศึกษา 2 หรือ 3 ป จัด
ไวสําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ป และใน พ.ศ. 2477 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการพิจารณาถึงปญหาเด็ก
เยาวกอนประถมศึกษา ดังมีรายละเอียดดังน้ี เด็กซึ่งอยูในวัย 3-7 ขวบ น้ีอีก 10 ปเศษ เขาจะเปน
กําลังของประเทศ เปนเจาของ เปนผูนํา ตลอดจนเปนผูปกปกรักษาประเทศ ถาเขาไมไดรับการฝกหัด
ใหเพียงพอต้ังแตวัยน้ีในภายหนาอาจเปนเจาของประเทศที่ไรความสามารถ เพื่อชวยเหลือ สงเสริม
เด็กเหลาน้ีใหมีความสามารถ และมีความเจริญทางกาย ทางใจ จึงจําเปนตองจัดต้ังโรงเรียนเด็กเล็ก ๆ 
ที่เรียกวา โรงเรียนอนุบาล สําหรับเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑศึกษาภาคบังคับ เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
มารดาในขณะที่มารดาออกไปทํางานนอกบาน จะเห็นไดวารัฐในสมัยน้ันไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กเล็กและมุงที่จะจัดการศึกษาระดับปฐมวัยข้ึน ใหมีประสิทธิภาพและแพรหลาย ใน พ.ศ. 2479 
กระทรวงศึกษาธิการไดวางนโยบายจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย โดยในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2479 ไดกําหนดวาเด็กทุกคนจะตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาต้ังแตอายุ 7-14 ป อายุของผูที่
จะเขาเรียนในช้ันมูลศึกษา จึงกําหนดไวระหวาง 3-6 ป ซึ่งการศึกษาในระดับกอนที่จะเขาเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาไมไดมีจุดหมายเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กดังเชนจุดหมายในปจจุบัน แตเปนการ
เตรียมเด็กเพื่อ มุงใหอานออกและเขียนได โรงเรียนอนุบาลของรัฐแหงแรกไดแกโรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิศ 

โครงการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่จัดในรปูแบบตาง ๆ จะมีจดุประสงคกวาง ๆ ดังน้ี  
1. เพื่อพัฒนาสติปญญาตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูใหเปนไปตามสังคม 
2. เพื่อพัฒนาอารมณใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก 
3. เพื่อเปนการชวยมารดาในการอบรมเลี้ยงดู 
4. เพื่อชวยพัฒนาดานภาษา 
5. เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหพรอมทีจ่ะเขาเรียนในระบบโรงเรียน 
6. เพื่ออบรมคุณธรรมและศีลธรรม 
โครงการพฒันาเด็กกอนวัยเรียนของหนวยงานตาง ๆ มีจุดประสงคคลายคลึงกัน คือตองการ

พัฒนาเด็กทางรางกายและจิตใจใหมีความเจริญเติบโตตามวัย เพื่อเตรียมเด็กใหพรอมสําหรับการเขา
เรียนภาคบังคับ และใหการศึกษาแกผูปกครองโดยผานทางเด็กและกิจกรรมที่จัดในสถานรับเลี้ยงเด็ก
มีความแตกตางกันไปบาง ซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะของหนวยงานที่จัด (กองนโยบายและการวางแผน, 
2550, หนา 3-5) 

 
2.5.2 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในกรุงเทพมหาคร 
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือประชาชนที่มีรายไดนอย และตองประกอบอาชีพ
นอกบานทําใหไมสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานที่อยูในวัยกอนเขาเรียนภาคบังคับและไมมีคาใชจายในการ
สงบุตรหลานเขาโรงเรียนอนุบาลใหมีโอกาสเตรียมความพรอม ชวยเสริมสรางพัฒนาการที่ถูกตอง
สมวัยใหแกเด็ก และเปนการแบงเบาภาระครอบครัว 

กรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง 
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ในการดูแลแกไขปญหา พัฒนาเมืองใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจัดใหมีบริการในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาที่ตองใหความสําคัญ ทั้งน้ีไดกําหนด
ไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในดานการพัฒนาการศึกษา ซึ่งไดมีการขยายบริการเตรียมความ
พรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียนประถมศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดภารกิจดานพัฒนาการศึกษา คือใหสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนในชุมชนใหเพียงพอและไดมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยและตองประกอบอาชีพนอกบานทําใหไมสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานที่อยูในวัย
กอนเขาเรียนภาคบังคับใหมีโอกาสเตรียมความพรอม ชวยเสริมสรางพัฒนาการถูกตองสมวัยใหแกเด็ก
ทั้งทางดานการเรียนการสอน การพัฒนาทางดานอารมณ สังคม เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการและพรอมที่
จะไปเรียนตอในระดับการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งในเรื่องน้ีกรุงเทพมหานครไดมีการจัดใหมีศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนในแตละเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณ
สวนหน่ึงใหแกชุมชนนําไปบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่รับผดิชอบของตนเอง  
 สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครเปน
หนวยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 

1. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน (สํานักพัฒนาชุมชนเดิม) จัดใหมีบริการสังคมใน
การแบงเบาภาระครอบครัว โดยมุงพัฒนาเด็กอายุ 2-6 ป ซึ่งเปนกลุมดอยโอกาสในสังคม ไดมีโอกาส
พัฒนาความพรอมกอนเขาโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดต้ังเปนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใน
ชุมชน 

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด (กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ) โดยมุงเนนเตรียม
ความพรอมดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาครบทุกดานตามวัย ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ไดรับการถายโอนจากกรมการศาสนา ทั้งน้ี การบริหารจัดการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ กรมการศาสนา
ยังเปนหนาที่ของวัด และคณะกรรมการบริหารศูนย องคกรปกครองทองถ่ินรับโอนเพียงภาระหนาที่
ของกรมการศาสนาในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการเทาน้ัน 

3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนที่ไดรับการถายโอนจากกรมประชาสงเคราะห ซึ่งมุงสงเสริม 
ใหภาคเอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก 

4. ศูนยสงเคราะหเด็กในอาคารสงเคราะหชุมชนและในแหลงกอสราง (สํานักสวัสดิการสังคม
เดิม) ซึ่งใหการชวยเหลือหรือสงเคราะหโดยมุงพัฒนาเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ และจิตใจ เปนการ
เตรียมความพรอมใหเด็กกอนเขาเรียนช้ันประถมศึกษา ดําเนินการจัดเปนศูนยสงเคราะหเด็กในอาคาร
สงเคราะหกรุงเทพมหานคร และศูนยสงเคราะหเด็กในแหลงกอสราง (กองนโยบายและการวางแผน, 
2550, หนา 6-7) 

 
2.5.3 บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน  

  1. คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน 
 1. สํารวจความตองการจัดเตรียมสถานที่ต้ังศูนย ฯ 
 2. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูปกครองนําเด็กเขามารับบริการ 
     3. พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครผูดูแลเด็กตามคุณสมบัติกําหนด 
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 4. ประสานงานคณะกรรมการชุมชนและสํานักงานเขตอนุมัติจัดต้ังศูนย ฯ และขอรับ
การสนับสนุนคาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลเด็ก อาหารเสริม นมผงและวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
    5. ควบคุม กํากับดูแล บริหารการดําเนินงานศูนย ฯ จัดทําหลักฐานการ รับ–จายเงิน
และอุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องครัว 
 6. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผูดูแลเด็กประจํา
ศูนย ฯ 
 7. ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมอาคารและอาคารสวนประกอบ วัสดุอุปกรณศูนย ฯ 
ใหอยูในสภาพใชงานไดดี 
 8. พิจารณา แกไขขอขัดของ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานศูนย ฯ จัดทํารายงาน
สรุปเสนอสํานักงานเขต 
 9. ประสานกับศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที ่เพื่อขอความชวยเหลือ ตรวจสุขภาพ
อนามัยเด็กเล็กในศูนย ฯ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง   
  2. อาสาสมัครผูดูแลเด็ก 

1. รับเด็กจากผูปกครองจนกระทั้งสงเด็กคืนใหผูปกครองอยางเรียบรอย 
2. สํารวจจํานวนเด็กประจาํวัน และติดตามหาสาเหตุที่เด็กไมมาติดตอกันเกิน 3 วัน 
3. จัดเตรียมสถานที่เรียนใหสะอาดเรียบรอย รมรื่นปลอดภัย เตรียมอุปกรณการ

เรียนการสอน อาหารเสริม ผลิตสื่อการสอน จัดทําทะเบียนเด็ก วัสดุอุปกรณใหถูกตองเปนปจจุบัน 
รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

4. ใหลงเวลาการปฏิบัติงานประจําวัน ตามแบบฟอรมที่สํานักงานเขตกําหนดและ
ถามีเหตุจําเปนในการลาหยุดงาน เน่ืองจากเจ็บปวยหรือมีกิจธุระจําเปนการลาน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารศูนย ฯ หรือกรรมการชุมชน 

5. เลี้ยงดูเด็กตามตารางการจัดกิจกรรมประจําวัน 
6. เย่ียมเยือนปรึกษาหารือ ขอคําแนะนําจากผูปกครอง กรรมการชุมชน องคกร

ตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของศูนย 
7. ศึกษาหาความรูและเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรูตามหลักสูตรที่กําหนด เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาศูนย ฯ 
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาสาสมัครผูดูแลเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน จึงใหทุกสํานักงานเขตจัดอบรมอาสาสมัครผูดูแล
เด็ก ตามความเหมาะสมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง โดยใชงบประมาณประจําปของสํานักงานเขต หรือขอรับ
การชวยเหลือจากองคกรเอกชนในพื้นที่ 
  3. ผูปกครอง 

1. เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทุกรปูแบบ ตลอดจนการสนับสนุนใหกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนไดดําเนินการไปตามวัตถุประสงคและแนวทางที่กําหนด 

2. การตระหนัก รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนโดยไมทิ้งใหเปนภาระแก
ศูนย ฯ 
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3. เสียสละและสรางเสริมความเขาใจอันดีตอผูเกี่ยวของกับทุกฝายในอันที่จะมีผล
ทําใหการดําเนินงานของศูนย ฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2.6 สรุป 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายในดานการจัดกระบวนการการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ และในการบริหารสถานศึกษาในปจจบุัน ผูบริหารตองมีภาวะผูนําเปนกระบวนการที่สําคัญที่
เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ด้ังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีภาวะผูนําที่มีคุณภาพ
เพื่อการบริหารงานไดมีประสิทธิภาพ ดังที่ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและ
ยุทธศาสตรเปนหลัก 10 ประการ ของการเปนผูนําที่มีคุณภาพจะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ 1) ความ
จําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความ
มุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) ความรักองคกร ซึ่งจะนําไปสู
การดําเนินการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาทีส่อดคลองกับบริบทสถานการณและปจจุบัน ที่
ตองอาศัยความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen 
& Uphoff) ไดแบงลักษณะของการมีสวนรวมเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่ง
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จะเปน
แนวทางใหผูบริหารปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนมี
คุณภาพมากที่สุด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ภาวะผูนําของผูบริหารและการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใชศูนยพัฒนาเด็ก

กอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) โดยผูใหขอมูลประกอบดวย 

1) ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษา และ 3) บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยทําการคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําความรูที่ไดรับจากเอกสารมาเปนขอมูลในการสรางกรอบแนวคิดและสราง

เครื่องมือในการศึกษาวิจัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานวิจัย จึงกําหนดข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ
วิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรยีมโครงรางงานวิจัย เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ วิทยานิพนธ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงรางวิจัยและดําเนินการจัดสรรเครื่องมือแลวเสนอโครงราง
วิทยานิพนธตอภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือและนําเครื่องมือที่สราง
ข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองเพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
และนําไปทดลองกับศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง (try-out) จํานวน 6 ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (reliability) แลวนําเครื่องมือดังกลาวมาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่สรางข้ึนไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนของการจัดทํารางผลการวิจัยเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ตอคณะศึกษาศาสตร
เพื่อขออนุมัติเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
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3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบดวยแผนแบบวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  
เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการ
วิจัยในลักษณะตัวอยางกลุมเดียวที่มีการเก็บขอมูลครั้งเดียว และไมมีการทดลอง 
 
 3.2.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี 
รายละเอียดดังน้ี 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา เปนตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารและการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังน้ี 
  2.1 ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร (Xtot) ตามแนวคิดของ     
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1996, pp. 10-11)  
   ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ศิลปะหรือวิธีการที่ผูบริหารใชโนมนาวจูงใจให
สมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตามดวยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธา 
ความเช่ือมั่น กระตือรือรน ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ได
กําหนดไวรวมทั้งความสามารถทางวิชาการ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทศัน เห็นการณไกล 
มองอนาคตขององคกรและวางแผนสําหรับวันขางหนาเปนหลัก มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม มีจิต
สาธารณะ เปนผูออกแบบ เปนผูใหบริการ เปนคร ูเปนผูสอน เปนผูฝก เปนพี่เลี้ยงและรูจักการทํางาน
เปนกลุม เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา 
ประกอบดวย 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) 
หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) 
ความรักองคกร 
  2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา (Ytot) 
ตามแนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff, 1997, pp. 7-9) 
   การมีสวนรวม หมายถึง การเช่ือมโยงระหวางบุคคลกบัองคกร เปนกระบวนการที่
เปดโอกาสใหบุคคลในองคกรมีสวนรวมกันประกอบกิจกรรม หรือ รวมคิดรวมเสนอ รวมวางแผน รวมกัน
ปฏิบัติการ โครงการ นโยบายตาง ๆ รวมทั้งรวมรับผิดชอบ รวมแสดงความคิดเห็น รวมแกปญหาของ
การบริหาร เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนในการรวมตัดสินใจ ดําเนินการ รวม
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ประเมินผล และรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ประกอบดวย 
4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมนิผล 
  

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุร ี
จํานวน 67 ศูนย ฯ จํานวนทั้งสิ้น 335 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี จํานวน 59 ศูนย ฯ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morganv, อางถึงใน บุญจันทร สีสันต, 2557, หนา 57) 
โดยใชศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเปนหนวยการสุม และใชวิธีการสุมแบบสุมอยางงาย (Sample Random 
Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 59 ศูนย ฯ   
 ผูใหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางแหงละ 5 คน กลุม
ตัวอยางของแตละศูนย ฯ ประกอบดวย 1) ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 1 คน 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษา 3 คน และ 3) บุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝง
ธนบุรี 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 295 คน ในการเก็บขอมูลกับผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สวนคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาใชวิธีการใสรายช่ือที่เปนกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
ดวยวิธีการจับฉลาก ดังตารางที ่3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมลู  
 
 
 
ศูนยพัฒนาเด็ก 
กอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร 
ฝงธนบุรี 

 

 
ประชากร 

(ศูนยพัฒนา
เด็ก) 

 
กลุมตัวอยาง 
(ศูนยพัฒนา
เด็ก) 

ผูใหขอมูล  
 
รวม 

ผูบริหารศูนย 
(1 คน) 

คณะกรรมการ 
(3 คน) 

บุคลากรทาง 
การศึกษา 
(1 คน) 

67 59 59 177 59 295 

รวม 67 59 59 177 59 295 
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 3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 สวนมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที ่และประสบการณการทํางาน จํานวน 5 ขอ  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี ตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1996, pp. 10-11) 10 ดาน 
ประกอบดวย 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) 
หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน และ 10) 
ความรักองคกร ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff, 
1997, pp. 7-9) 4 ดาน ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3) 
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   
 สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 อันดับ  
ตามแนวคิดของไลเคิรท (Rensis Likert, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) โดยกําหนดคา
คะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี  
 ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                      อยูในระดับนอยที่สุด มีคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา    
                                 อยูในระดับนอย มีคานํ้าหนักเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                        อยูในระดับปานกลาง คานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                           อยูในระดับมาก คานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                 อยูในระดับมากที่สุด มีคานํ้าหนักเทากับ 5 คะแนน 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน 
ดังตอไปน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยขอคําแนะนํา 
จากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อสรางขอกระทงคําถาม 
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 ข้ันตอนที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อขอ
ความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) 
ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณา  
 ทั้งน้ีเพื่อพิจารณาในดานเน้ือหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 
 จากน้ันนํารางแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกของเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามที่
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะ พิจารณาปรับแกไขตามรายละเอียดของตัวแปร โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เกณฑคาความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป (ธีรศักด์ิ 
อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65) 
 การหาคา IOC ของผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย โดยใหเกณฑในการพิจารณา
ขอคําถามดังน้ี 
 ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 ใหคะแนน  0  หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 ใหคะแนน -1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามน้ันไมสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 ผูวิจัยไดนําผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานมาคํานวณคา IOC เปนรายขอ
และคัดขอรายการที่มีคา IOC ผานเกณฑที่กําหนดไว ผลการพิจารณาพบวาขอคําถามทุกขอมีคา 
เทากับ 1.00 แสดงวา ขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเน้ือหาผานเกณฑที่กําหนดสามารถนําไปทดลอง
ใช (try-out) ได 
 ข้ันตอนที่ 3 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ผานประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ในการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try-out) 
กับผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 6 แหง สถานศึกษาละ 5 คน รวมเปน 30 คน 
 ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดทําการทดลองมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) 
โดยการหาคาสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับที่ไมรวม
คาของขอน้ัน (Corrected item-total Correlation) และวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ 
สอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Lee J, 1974, 
p. 161 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 419) โดยใชเกณฑยอมรับที่มีคามากกวา 0.70 พบวา 
ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.978 จากขอคําถามจํานวน 70 ขอ แตพบวามีรายการขอคําถามที่
มีคา Corrected Item-Total Correlation ตํ่ากวา 0.30 จํานวน 4 ขอผูวิจัยจึงไดทําการตัดออก เหลือ
รายการขอคําถาม จํานวน 66 ขอ ผูวิจัยไดทําการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ใหมได
คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 คาความเช่ือมั่นภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร เทากับ 0.98 และการหาคาความเช่ือมั่นการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร เทากับ 0.94 คาความเช่ือมั่นที่วิเคราะหไดมีคาสูงกวาเกณฑ
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ที่กําหนดไดเครื่องมือฉบับที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีตอไป (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
 ข้ันตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจัดพิมพเปนฉบับสมบรูณแลว 
นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยผานประธาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากศูนยที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 59 ศูนยฯ ในการขอเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
  2.1 นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ถึงผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 59 ศูนย ฯ เพื่อขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย  
  2.2 ผูวิจัยนําหนังสือพรอมทั้งแบบสอบถามสงถึงศูนย ฯ ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณียกับผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน โดย
แจกแบบสอบถามจํานวน 295 ฉบับ  
  2.3 ผูวิจัยจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณียในระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
61 และผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณียเพิม่เติมเปนครั้งที่ 2 ในระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือน 
มิถุนายน 2559 และติดตามผลจากการโทรไปสอบถามเปนระยะ ไดรับแบบสอบถามคืนเพิ่มเติมจํานวน 65 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 22 แบบสอบถามทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 245 ฉบับ (49 ศูนย ฯ) คิดเปนรอยละ 83.05 
เน่ืองจาก ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามรับคืนมาดวยตนเองและทางไปรษณียบางสวน เพื่อนํามาวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับขอมูลกลับคืนมา ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาจัดทําขอมูล ตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมารวบรวมเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณแลวจัด
ระเบียบขอมูล 
 2. ลงรหัสในแบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมลูโดยโปรแกรมสาํเรจ็รปูเพื่อคํานวณคา
ทางสถิติ  
 3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
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 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษาและขอคําถามที่
ตองการทราบ ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพื่อคํานวณคาทางสถิติ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหาร และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยการหาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การพิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนคามัชฌิมเลขคณิตจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูล โดยนําคามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท (Best) (John W. Best, 1993, p. 190) ดังน้ี 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของ                                                           
      คณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของ                                                           
      คณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของ 
                                      คณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับปาน                                                           
      กลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของ 
                                                           คณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับมาก   
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร /การมีสวนรวมของ 
      คณะกรรมการสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด   
 3. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบรหิารทีส่งผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
multiple regression analysis) โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตามขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน เพื่อทดสอบวาตัวแปรตน (Independent Variables) ทุกตัวจะ
ไมมีความสัมพันธกันเองสูง เพื่อปองกันปญหาความสัมพันธภายในของตัวแปรพยากรณ 
(Multicollinearity) โดยพิจารณาจากคาความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑที่ใชคือ ตอง
มากกวา 0.19 คาปจจัยการขยายตัว ของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑที่ใชคือ 
ตองไมเกิน 5.3 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548, อางถึงใน ลัดดาวัลย เพชรโรจน และคณะ, 2555, หนา 227-
228) 
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3.7 สรุป 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาภาวะผูนํา
ของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 59 ศูนย ฯ ผูใหขอมูลในแตละศูนย ประกอบดวยผูบริหารศูนย 1 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 คน และบุคลากรทางการศึกษา 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 295 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
วิเคราะหสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร” เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยาง โดยใชศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี 59 ศูนย ฯ โดยมีผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 295 คน 
โดยผูวิจัยสงทางไปรษณียและดวยตนเองไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 49 ศูนย ฯ จํานวน 245 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 83.05 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 
จําแนกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร  
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรงุเทพมหานคร  
  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของภาวะผูนําของผูบรหิารที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 

4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
จํานวน 245 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และ
ประสบการณการทํางานในตําแหนงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 41 16.73 

หญงิ 204 83.27 
รวม 245 100.00 

อาย ุ นอยกวา 30 ป 21 8.57 
30 - 40 ป 81 33.06 
41 - 50 ป 76 31.02 
51 ปขึ้นไป 67 27.35 

รวม 245 100.00 
ระดับการศึกษา ต่ํากวา ปริญญาตรี 137 55.91 

ปริญญาตรี 93 37.96 
ปริญญาโท 13 5.31 
ปริญญาเอก 2 0.82 

รวม 245 100.00 
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ผูบริหาร  49 20.00 

บุคลาการทางการศึกษา 49 20.00 
กรรมการสถานศึกษา  147 60.00 

รวม 245 100.00 
ประสบการณการทํางาน
ในตําแหนง 

ต่ํากวา 5 ป 58 23.67 
5-10 ป 84 34.29 

11-15 ป 41 16.73 
16-20 ป 33 13.47 
21-25 ป 16 6.53 
26 ปขึ้นไป 13 5.31 

รวม 245 100.00 
 

  จากตารางที ่4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 204 คน คิดเปน
รอยละ 83.27 เพศชายจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 16.73 อายุพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อายุ 30-40 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 33.06 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ป จํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 31.02 อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 27.35 และอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 8.57 การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญา-ตรี จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 55.91 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 93 คน คิดเปน
รอยละ 37.96 ปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.31 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.82 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปน กรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 60 ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน
เทากันคือ 49 คน คิดเปนรอยละ 20 เมื่อพิจารณาประสบการณการทํางานในสถานศึกษาพบวาผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทาํงาน 5-10 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 34.29 รองลงมา 
คือ ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 23.67 ประสบการณการทํางาน 
11-15 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 16.73 ประสบการณการทํางาน 16-20 ป จํานวน 33 คน คิด
เปนรอยละ 13.47 ประสบการณการทํางาน 21-25 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.53 และประสบการณ
การทํางาน 26 ปข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.31 ตามลําดับ  
 

4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 
 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที ่1 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
อยูในระดับใด โดยวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหาร ไดแก 1) ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) 2) 
การมองการณไกล (Perspectives) 3) มีหลักการ (Principle) 4) หลักในการทํางาน (Platform) 5) หลักการ
ปกครอง (Politics) 6) ความมุงประสงค (Purposing) 7) การวางแผน (Planning) 8) ความยืนหยัด (Persisting) 
9) การบริหารคน (People) และ 10) ความรักองคกร (Patriotism) โดยวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best) ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  

                     (n = 245) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร X  S.D. ระดับ 
1. ดานความจําเปนพื้นฐาน (X1) 4.08 0.71 มาก 

2. ดานการมองการณไกล (X2) 4.01 0.76 มาก 

3. ดานมีหลักการ (X3) 4.05 0.71 มาก 

4. ดานหลักในการทํางาน (X4) 4.05 0.76 มาก 

5. ดานหลักการปกครอง (X5) 4.05 0.72 มาก 

6. ดานความมุงประสงค (X6) 4.13 0.72 มาก 

7. ดานการวางแผน (X7) 4.04 0.75 มาก 

8. ดานความยืนหยัด (X8) 4.12 0.72 มาก 

9. ดานการบริหารคน (X9) 4.10 0.73 มาก 

10. ดานความรักองคกร (X10) 4.17 0.76 มาก 

รวม 4.08 0.67 มาก 
  

 จากตารางที ่4.2 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = 4.08, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความรักองคกร ( X  = 4.17, S.D. = 0.76) 
ดานความมุงประสงค ( X  = 4.13, S.D. = 0.72) ดานความยืนหยัด ( X  = 4.12, S.D. = 0.72) ดานการ
บริหารคน ( X  = 4.10, S.D. = 0.73) ดานความจําเปนพื้นฐาน ( X  = 4.08, S.D. = 0.71 ดานมี
หลักการ ( X  = 4.05, S.D. = 0.71) ดานหลักการปกครอง ( X  = 4.05, S.D. = 0.72) ดานหลักใน
การทํางาน ( X  = 4.05, S.D. = 0.76) ดานการวางแผน ( X  = 4.04, S.D. = 0.75) และดานการ
มองการณไกล ( X  = 4.01, S.D. = 0.76) ตามลําดับ 
 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร สามารถ
วิเคราะหเพื่อหาคามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละดานเปนรายขอ
ยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 4.3-4.12 ประกอบคําอธิบายแตละตาราง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความจําเปนพ้ืนฐาน 

                      (n = 245) 

ดานความจําเปนพ้ืนฐาน X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยงไดอยางรวดเร็วและไดผลดี 3.98 0.89 มาก 

2. ผูบริหารนําขอมูลขาวสารจากบคุลากรที่นาเช่ือถือไดประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร 

4.06 0.78 มาก 

3. ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย 4.13 0.87 มาก 
4. ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี  เพื่อสรางทีมงานใหเกิด

ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
4.17 0.80 มาก 

5. ผูบรหิารมีการนํากระบวนการกลุมมาสงเสรมิการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

4.05 0.78 มาก 

รวม (X1) 4.08 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
ดานความจําเปนพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.98–4.17 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี เพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน ( X = 4.17, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย 
(X = 4.13, S.D. = 0.87) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยง
ไดอยางรวดเร็วและไดผลดี (X = 3.98, S.D. = 0.89)  
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ตารางท่ี 4.4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย 
  พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการมองการณไกล       
                                                           (n = 245)                             

ดานการมองการณไกล  X  S.D. ระดับ 
1. ผูบรหิารศึกษาหาความรูติดตามกระแสการเคลื่อนไหว

ทางการศึกษาอยูเสมอและมปีระสบการณในดานตาง ๆ 
4.02 0.85 มาก 

2. ผูบริหารมีการวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาไดชัดเจนและเหมาะสม 

3.99 0.84 มาก 

3. ผูบรหิารมีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพื่อพฒันา
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

4.07 0.84 มาก 

4. ผูบริหารสามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
รอบคอบและถูกตอง 

4.05 0.83 มาก 

5. ผูบริหารมีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนไดถูกตอง 3.94 0.84 มาก 

รวม (X2) 4.01 0.76 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
ดานการมองการณไกล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.94–4.07 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยาง
เหมาะสม (X  = 4.07, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็วรอบคอบและถูกตอง (X  = 4.05, S.D. = 0.83) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหาร
มีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนไดถูกตอง (X  = 3.94, S.D. = 0.84)  
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ตารางท่ี 4.5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ   
                               (n = 245) 

ดานมีหลักการ X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย 4.05 0.77 มาก 

2. ผูบริหารมีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 4.04 0.79 มาก 

3. ผูบริหารมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.09 0.82 มาก 

4. ผูบริหารตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
นําไปหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

4.04 0.80 มาก 

5. ผูบริหารตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย 4.04 0.81 มาก 

รวม (X3) 4.05 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
ดานมีหลักการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.04–4.09 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังน้ี ผูบริหารมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 4.09, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยยึดนโยบาย ( X  = 4.05, S.D. = 0.77) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารตัดสินใจ
หรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย ( X  = 4.04, S.D. = 0.81)  
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ตารางท่ี 4.6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานหลักในการทํางาน  

                              (n = 245)   

ดานหลักในการทํางาน X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสามารถนําหลกัการมาวางเปนแนวปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม 
4.04 0.80 มาก 

2. ผูบริหารมีการวางแผนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 4.08 0.84 มาก 

3. ผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการ
ทํางานไดอยางชัดเจน 

4.03 0.88 มาก 

4. ผูบริหารนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได 

4.02 0.83 มาก 

5. ผูบรหิารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไป
ปรับปรงุแกไขในครั้งตอไป 

4.07 0.86 มาก 

รวม (X4) 4.05 0.76 มาก 
 

 จากตารางที ่4.6 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
ดานหลักในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.02–4.08 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารมีการวางแผนในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 4.08, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป ( X  = 4.07, S.D. = 0.86) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ 
ผูบริหารนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได ( X  = 4.02, 
S.D. = 0.83)  
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ตารางท่ี 4.7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานหลักการปกครอง 

                        (n = 245) 

ดานหลักการปกครอง X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสรางความรวมมือใหบุคลากรรวมมือในกิจกรรม

ตาง ๆ ดวยความสมัครใจ 
4.03 0.82 มาก 

2. ผูบริหารสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอ
ภาค 

4.14 0.77 มาก 

3. ผูบริหารสามารถปกครองบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

4.07 0.81 มาก 

4. ผูบริหารใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
สถานการณและบุคคล 

4.01 0.82 มาก 

5. ผูบรหิารสงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับที่วางไว 

4.01 0.82 มาก 

รวม (X5) 4.05 0.72 มาก 
 

 จากตารางที ่4.7 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
ดานหลักการปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.01–4.14  โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค ( X  = 4.14, S.D. = 0.77) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถปกครองบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
( X  = 4.07, S.D.= 0.81) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารใชอํานาจอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบคุคล และสงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ที่วางไวเทากัน ( X  = 4.01, S.D. = 0.82)  
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ตารางท่ี 4.8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความมุงประสงค   

                               (n = 245)   

ดานความมุงประสงค  X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารมีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงค

ของงาน 
4.07 0.81 มาก 

2. ผูบริหารสามารถช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

4.08 0.78 มาก 

3. ผูบริหารยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน 

4.19 0.78 มาก 

4. ผูบริหารมีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อทํางานใหบรรลุจุดประสงค 

4.21 0.81 มาก 

5. ผูบรหิารมกีารกําหนดกฎเกณฑและวางแนวทาง
ปฏิบัติงานไดชัดเจน 

4.09 0.84 มาก 

รวม (X6) 4.13 0.72 มาก 
 

 จากตารางที ่4.8 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร   
ดานความมุงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.07–4.21 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทํางานใหบรรลุ
จุดประสงค (X  = 4.21, S.D. = 0.81) รองลงมา คือ ผูบริหารยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักใน
การปฏิบัติงาน ( X  = 4.19, S.D. = 0.78) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารมี
ความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน ( X  = 4.07, S.D. = 0.81)  
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ตารางท่ี 4.9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน   

                              (n = 245) 

ดานการวางแผน  X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและ

ปญหาของสถานศึกษา 
4.02 0.80 มาก 

2. ผูบริหารต้ังจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จ 

4.03 0.80 มาก 

3. ผูบริหารมีการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการได
สอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู 

4.07 0.82 มาก 

4. ผูบริหารติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว 

4.02 0.81 มาก 

5. ผูบรหิารมีการปรบัแผนหรอืจัดทําแผนใหมเพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดประสทิธิภาพ 

4.04 0.84 มาก 

รวม (X7) 4.04 0.75 มาก 
 

 จากตารางที ่4.9 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.04, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.02–4.07 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมีการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู   
( X  = 4.07, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการปรับแผนหรือจัดทาํแผนใหมเพื่อใหการดําเนินงาน
เกิดประสทิธิภาพ ( X  = 4.04, S.D. = 0.84) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว ( X  = 4.02, S.D. = 0.81)  
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ตารางท่ี 4.10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย 
   พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความยืนหยัด   

                             (n = 245) 

ดานความยืนหยัด X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสามารถยึดหมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง 4.10 0.80 มาก 

2. ผูบริหารมีความเ ช่ือมั่นวานโยบายหรือหลักการน้ัน
สามารถทําใหสําเร็จได 

4.08 0.85 มาก 

3. ผูบริหารมีความเช่ือมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหา
ดวยความมั่นใจ 

4.16 0.80 มาก 

4. ผูบริหารปฏิบัติตนตามหลักการและประพฤติตนเปน
ตัวอยางที่ดี 

4.19 0.76 มาก 

5. ผูบรหิารมีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตน
เพื่อใหบรรลเุปาหมายทีก่ําหนดไว 

4.07 0.79 มาก 

รวม (X8) 4.12 0.72 มาก 
 

 จากตารางที ่4.10 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
ดานความยืนหยัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.12, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.07–4.19 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารปฏิบัติตนตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี ( X  = 4.19,  
S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเช่ือมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ 
( X  = 4.16, S.D. = 0.80) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว
จิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ( X  = 4.07, S.D. = 0.79)   
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ตารางท่ี 4.11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย    
     พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารคน 
                     (n = 245)  

ดานการบริหารคน  X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรได

ทํางานอยางมีความสุข 
4.11 0.78 มาก 

2. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดทํางานอยาง
มีความสุข 

4.11 0.83 มาก 

3. ผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถและ
ความเหมาะสม 

4.17 0.79 มาก 

4. ผูบริหารมีการจดัสวัสดิการ และสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
เมื่อปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย 

4.00 0.86 มาก 

รวม (X9) 4.10 0.73 มาก 
 

 จากตารางที ่4.11 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
ดานการบริหารคน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.00–4.17 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม ( X  = 4.17, 
S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ผูบริหารสรางบรรยากาศของความรวมมอืใหบุคลากรไดทํางานอยางมคีวามสขุ 
( X  = 4.11, S.D. = 0.78) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการจัดสวัสดิการ และ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย ( X  = 4.00, S.D. = 0.86)  
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ตารางท่ี 4.12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนย 
      พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความรักองคกร 
                     (n = 245)  

ดานความรักองคกร  X  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษา

ไดอยางเดนชัด 
4.20 0.82 มาก 

2. ผูบริหารสามารถประสานความคิดและความรวมมือของ
บุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

4.13 0.86 มาก 

3. ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมสนับสนุนเพื่อให
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ 

4.13 0.83 มาก 

4. ผูบริหารสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจ
และเสียสละใหกับสถานศึกษา 

4.17 0.85 มาก 

5. ผูบรหิารมีการปลกูฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถานศึกษา 

4.22 0.80 มาก 

รวม (X10) 4.17 0.76 มาก 
 

 จากตารางที ่4.12 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
ดานความรักองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.13–4.22 โดยเรียงคามัชฌมิเลขคณิต จาก
มากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมีการปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศช่ือเสียงของ
สถานศึกษา (X  = 4.22, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ผูบริหารแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษา
ไดอยางเดนชัด ( X  = 4.20, S.D. = 0.82) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถ
ประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ( X  = 4.13, S.D. = 0.86)  
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 
 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อตอบคําถามการวิจัย 
ขอที่ 2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
อยูในระดับใด โดยวิเคราะห การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 3) การ
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
วิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ไป
เปรียบเทียบเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม และรายดาน 
ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4.13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
                          (n = 245) 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา   X  S.D. ระดับ 
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Y1) 3.99 0.73 มาก 

2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Y2) 4.01 0.79 มาก 

3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Y3) 3.99 0.78 มาก 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Y4) 3.99 0.77 มาก 

รวม 4.00 0.72 มาก 
 

 จากตารางที ่4.13 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = 4.00, S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี คือ ดานการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน ( X  = 4.01, S.D. = 0.79) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X  = 3.99, S.D. = 0.73)  
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( X  = 3.99, S.D. = 0.77) และดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน ( X  = 3.99, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 

การวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะหเพื่อหาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 4.14 - 4.17 ประกอบคําอธิบาย 
แตละตาราง ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการ 
   ตัดสินใจ 
                                  (n = 245)                                                                        

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาหาความรู

และทําความเขาใจเรือ่งการวางแผนและการจัดทําแผนพฒันา
การศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ 

4.02 0.80 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษานโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

4.00 0.80 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 

3.97 0.80 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ระดมทรัพยากรตาง ๆ  ทั้งภายนอกและภายในทองถ่ินเพื่อนํามา
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.98 0.82 มาก 

รวม (Y1) 3.99 0.73 มาก 
 

 จากตารางที ่4.14 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = 3.99, S.D. = 0.73) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.97–4.02 โดย
เรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาหา
ความรู และทําความเขาใจเรื่องการวางแผนและการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลง
ความรูตาง ๆ ( X  = 4.02, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ( X  = 4.00, S.D. = 0.80) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ งาน กิจกรรมของ
สถานศึกษา ( X  = 3.97, S.D. = 0.80)  
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ตารางท่ี 4.15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการ 
   ดําเนินงาน 
                                                                                     ( n = 245 ) 

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน X  S.D. ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
4.10 0.85 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาส ง เสริมส นับสนุนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

4.09 0.81 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร แรงงาน สถานที่ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.96 0.91 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจดัหา
เงิน วัสดุ อุปกรณการสอน สือ่การสอนเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

3.93 0.91 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประสานงานเพื่อขอ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.99 0.88 มาก 

รวม (Y2) 4.01 0.79 มาก 
 

 จากตารางที ่4.15 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = 4.01, S.D. = 0.79) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.93 – 4.10 โดย
เรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ( X  = 4.10, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน (X  = 4.09, S.D. = 0.81) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงิน วัสดุ อุปกรณการสอน สื่อ
การสอนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (X  = 3.93, S.D. = 0.91)  
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ตารางท่ี 4.16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการ 
   รับผลประโยชน 
                                    ( n = 245 ) 

ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน X  S.D. ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาการมสีวนรวมของทานทําให  

เกิดความสัมพันธ และความสามัคคีที่ดี เพือ่ลดความ
ขัดแยงภายในหมูคณะ 

3.98 0.85 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาการมสีวนรวมของทานทําให
เกิดเครอืขายของการมสีวนรวมมากข้ึนและมจีํานวนผูเต็ม
ใจเขามามสีวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ
ของสถานศึกษามากข้ึน 

3.98 0.86 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาการมสีวนรวมของทานทําให
ทานมีความรูสึกเหมือนเปนเจาของสถานศึกษา 

4.01 0.85 มาก 

รวม (Y3) 3.99 0.78 มาก 
  

  จากตารางที ่4.16 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.99, 
S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
3.98 – 4.01 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาการมี
สวนรวมของทานทําใหทานมีความรูสึกเสมือนเปนเจาของสถานศึกษา ( X  = 4.01, S.D. = 0.85) 
รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิดความสัมพันธ และความ
สามัคคีที่ดี เพื่อลดความขัดแยงภายในหมูคณะ ( X  = 3.98, S.D. = 0.85) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิดเครือขายของการมีสวนรวมมาก
ข้ึนและมีจํานวนผูเต็มใจเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษามากข้ึน 
( X  = 3.98, S.D. = 0.86)  
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ตารางท่ี 4.17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการ 
   ประเมินผล 
                            ( n = 245 ) 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล X  S.D. ระดับ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และ

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุและพัฒนากิจการของ
สถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.02 0.82 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม ติดตาม ดูแล
ชวยเหลือแกปญหา และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

3.97 0.86 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประเมินผลงานโครงการ 
งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน 

3.94 0.84 มาก 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

4.02 0.80 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและ
สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน รวมถึงสรางความสัมพันธ
กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 

4.01 0.82 มาก 

รวม (Y4) 3.99 0.77 มาก 
 

 จากตารางที ่4.17 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.99, 
S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
3.94 – 4.02 โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม
ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ( X  = 4.02, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจการของ
สถานศึกษาเพื่อใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน ( X  = 4.02, S.D. = 0.82) และขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีการประเมนิผลงานโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินงาน ( X  = 3.94, S.D. = 0.84)  
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4.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 
 การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 3 ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน กรุงเทพมหานคร หรือไม โดยใชการวิเคราะห
การถดถอย (regression analysis) น้ันเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
เกี่ยวกับภาวะรวมเสนตรงพหุ ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product correlation coefficient) การหาคา 
VIF และ Tolerance ผลการวิเคราะหดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 - 4.19  
 
ตารางท่ี 4.18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารรายดานและโดยภาพรวม

กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวม 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

                                                                                                        ( n = 245 ) 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Xtot Ytot 

X1 1            

X2 .848** 1           

X3 .790** .865** 1          

X4 .768** .852** .896** 1         

X5 .800** .811** .852** .853** 1        

X6 .750** .814** .852** .874** .861** 1       

X7 .749** .804** .862** .870** .822** .892** 1      

X8 .772** .807** .841** .874** .844** .872** .875** 1     

X9 .751** .792** .825** .851** .829** .856** .862** .877** 1    

X10 .749** .766** .778** .796** .821** .820** .810** .821** .858** 1   

Xtot .867** .910** .931** .940** .924** .935** .930** .934** .925** .895** 1  

Ytot .682** .667** .699** .710** .688** .719** .712** .706** .738** .729** .767** 1 
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 จากตารางที่ 4.18 พบวา โดยภาพรวมความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร (Xtot) 

กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา (Ytot) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.767 มี
ความสัมพันธกันในทางบวก โดยความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษามาก
ที่สุด คือ ดานการบริหารคน (X9) (r = 0.738**) รองลงมา คือ ดานความรักองคกร (X10) (r = 0.729**), 
ดานความมุงประสงค (X6) (r = 0.719**), ดานการวางแผน (X7) (r = 0.712**), ดานหลักในการทํางาน (X4) 
(r = 0.710**), ดานความยืนหยัด (X8) (r = 0.706**), ดานมีหลักการ (X3) (r = 0.699**), ดานการปกครอง 
(X5) (r = 0.688**), ดานความจําเปนพื้นฐาน (X1) (r = 0.682**) และความสัมพันธนอยที่สุด คือ ดานการ
มองการณไกล (X2) (r = 0.667**) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง (X1) - (X10) พบวามีคาอยูระหวาง 0.749 - 
0.896 ถือวามีความสัมพันธกันสูงเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Multicollinearity จึงจะตองมีการทดสอบ Collinearity 
โดยพิจารณาจากคา Variance Inflation Factor : VIF ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 คา Variance inflation factor : VIF ภาวะผูนําของผูบริหารแตละดาน 
 

ภาวะผูนําของผูบริหาร สัมประสิทธสหสัมพันธกับ Ytot VIF Tolerance 
1. ความจําเปนพื้นฐาน (X1) 0.682** 4.269 0.234 
2. การมองการณไกล (X2) 0.667** 6.105 0.164 

3. มีหลักการ (X3) 0.699** 7.333 0.136 

4. หลักในการทํางาน (X4) 0.710** 7.989 0.125 

5. หลักการปกครอง (X5) 0.688** 5.993 0.167 

6. ความมุงประสงค (X6) 0.719** 7.437 0.134 

7. การวางแผน (X7) 0.712** 7.164 0.140 

8. ความยืนหยัด (X8) 0.706** 6.981 0.143 

9. การบริหารคน (X9) 0.738** 6.613 0.151 

10. ความรักองคกร (X10) 0.729** 4.707 0.212 
 

 จากตารางที่ 4.19 การทดสอบ Collinearity พบวา คาความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) 
ไดคาระหวาง 0.125 - 0.234 ซึ่งมากกวาคาที่กําหนด คือ 0.19 เพียง 2 ดาน คือ ดานความจําเปนพื้นฐาน 
(X1) คือ 0.234 และดานความรักองคกร (X10) คือ 0.212 และคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน 
Variance inflation factor (VIF) มีคาระหวาง 4.269 - 7.989 ซึ่งมีคาเกินตามที่กําหนด คือ 5.3 
จํานวน 8 ดาน คือ ดานการมองการณไกล (X2) คือ 6.105 ดานมีหลักการ (X3) คือ 7.333 ดานหลัก
ในการทํางาน (X4) คือ 7.989 ดานหลักการปกครอง (X5) คือ 5.993 ดานความมุงประสงค (X6) คือ 
7.437 ดานการวางแผน (X7) คือ 7.164 ดานความยืนหยัด (X8) คือ 6.981 และดานการบริหารคน 
(X9) คือ 6.613 ผูวิจัยไดแกปญหา Collinearity โดยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
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Factor Analysis) พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในดานความจําเปนพื้นฐาน (X1) ดานการมองการณไกล 
(X2) ดานมีหลักการ (X3) ดานหลักในการทํางาน (X4) ดานหลักการปกครอง (X5) ดานความมุงประสงค (X6) 
ดานการวางแผน (X7) ดานความยืนหยัด (X8) ดานการบริหารคน (X9) และดานความรักองคกร (X10) มี
ความสัมพันธกันเชิงพหุสูงมากไดผลวิเคราะหจากตัวแปร 10 ตัว สามารถจัดใหเหลือเพียง 1 องคประกอบ 
ผูวิจัยต้ังช่ือองคประกอบน้ีวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4.20 
พรอมทั้งคํานวณคะแนนองคประกอบแลวจึงทําการวิเคราะห regression เปนลําดับตอไป 
 
ตารางท่ี 4.20 คานํ้าหนักองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร 
 

องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร* นํ้าหนักองคประกอบ 
1. ความจําเปนพื้นฐาน (X1) 0.866 
2. การมองการณไกล (X2) 0.909 

3. มีหลักการ (X3) 0.932 

4. หลักในการทํางาน (X4) 0.940 

5. หลักการปกครอง (X5) 0.924 

6. ความมุงประสงค (X6) 0.935 

7. การวางแผน (X7) 0.931 

8. ความยืนหยัด (X8) 0.935 

9. การบริหารคน (X9) 0.925 

10. ความรักองคกร (X10) 0.894 
 

*คาไอเกน 8.451 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 84.51 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบวา องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารวัดไดดวยตัวแปร X1 -  X10 มี
คานํ้าหนักองคประกอบระหวาง 0.866 - 0.940 มีคาไอเกน 8.451 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
84.51 
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 4.5 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร  

 
  การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (regression 
analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการตามลําดับความสําคัญ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะหการถดถอยอยางงายของภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 75.27 1 75.27 347.05** 0.000 
Residual 52.70 243 0.22   

Total 127.97 244    
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)    0.767  
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)      0.588 
 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)  0.586 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)       0.46571 
 
ตัวแปรที่ไดรบัการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 3.996 0.030  134.318 0.000 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  0.555 0.030 0.767 18.629 0.000 

 

 จากตารางที่ 4.21 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
(Multiple R) กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาเทากับ 0.767 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R Square) เทากับ 0.588 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารอธิบายความแปรปรวนของการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา (Ytot) ไดรอยละ 58.80 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับ
แลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.586 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 
Error) เทากับ 0.46571 ในลักษณะน้ีแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวม
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ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม (Ytot) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถเขียนเปนรูปสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังน้ี 
  
  tot = 3.996 + 0.555 (ภาวะผูนํา)  

    y = 0.767 (Zภาวะผูนํา)  

4.6 สรปุ 
  
 จากการวิเคราะหการถดถอยของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร การสามารถสรุปเปนตาราง
แผนภาพที่ 4.1 
 
ภาพท่ี 4.1 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกมากที่สุด 
 
 

 
 
 

 
 
β หมายถึง คามาตรฐานสัมประสิทธิการถดถอย 

 หมายถึง ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 

     
 ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
 ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนเปนรูป
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังน้ี 

 
 สมการคะแนนดิบ    = 3.996 + 0.555 (ภาวะผูนํา)  

 สมการคะแนนมาตรฐาน  y = 0.767 (Zภาวะผูนํา)  

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
การมีส วนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน กรุงเทพมหานคร (Ytot) 

β =.767 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี จํานวน 59 ศูนย ฯ ซึ่งผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหาร 1 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 1 คน และกรรมการสถานศึกษา 3 คน รวมทั้งหมดเปนจํานวน 295 คน เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1996, 
pp. 10-11) ที่สงผลตอการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามแนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ 
(Cohen and Uphoff, 1997, pp. 7-9) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะหการ
ถดถอย (regression analysis) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังน้ี 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห
ขอมูลโดยภาพรวม รายดาน และรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี 
 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความรักองคกร ดานความมุง
ประสงค ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานมีหลักการ ดานหลักการ
ปกครอง ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน และดานการมองการณไกล ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  1.1 ดานความจําเปนพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี เพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย และผูบริหารสามารถแกปญหาขอ
ขัดแยงไดอยางรวดเร็วและไดผลดี นอยที่สุด 
  1.2 ดานการมองการณไกล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
วิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ 
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สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วรอบคอบและถูกตอง และมีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนไดถูกตอง นอยที่สุด 
  1.3 ดานมีหลักการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการ
เตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มากที่สุด รองลงมา 
คือ มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย และตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึด
กฎระเบียบและนโยบาย นอยที่สุด 
  1.4 ดานหลักในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
มีการวางแผนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มากที่สุด รองลงมา คือ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป และนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได นอยที่สุด 
  1.5 ดานหลักการปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค มากที่สุด รองลงมา คือ สามารถปกครอง
บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว และใชอํานาจอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามสถานการณและบคุคล และสงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่
วางไวเทากัน นอยที่สุด 
  1.6 ดานความมุงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
สวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทํางานใหบรรลุจุดประสงค มากที่สุด รองลงมา 
คือ ยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีความรูความเขาใจในนโยบายและ
จุดประสงคของงาน นอยที่สุด 
  1.7 ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการ
กําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู มากที่สุด รองลงมา คือ มีการปรับ
แผนหรือจัดทําแผนใหมเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว นอยที่สุด 
  1.8 ดานความยืนหยัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปฏิบัติตน
ตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี มากที่สุด รองลงมา คือ มีความเช่ือมั่นในตนเองและ
กลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ และมีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว นอยที่สุด 
  1.9 ดานการบริหารคน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ สรางบรรยากาศ
ของความรวมมือใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข และมีการจัดสวัสดิการ และสรางแรงจูงใจให
บุคลากรเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย นอยที่สุด 
  1.10 ดานความรักองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
การปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศช่ือเสียงของสถานศึกษา มากที่สุด รองลงมา คือ 
แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาไดอยางเดนชัด และสามารถประสานความคิดและ
ความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอยที่สุด 
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 2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม รายดาน และรายขอมีรายละเอียดดังน้ี  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี คือ ดานการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและดาน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
  2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ 
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาหาความรู และทําความเขาใจเรื่องการวางแผนและ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ มากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา นอยที่สุด  
  2.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา มากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงิน วัสดุ อุปกรณการสอน 
สื่อการสอนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา นอยที่สุด 
  2.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหทานมีความรูสึกเสมือนเปน
เจาของสถานศึกษา มากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิด 
ความสัมพันธ และความสามัคคีที่ดี เพื่อลดความขัดแยงภายในหมูคณะ และคณะกรรมการสถานศึกษา
การมีสวนรวมของทานทําใหเกิดเครือขายของการมีสวนรวมมากข้ึนและมีจํานวนผูเต็มใจเขามามีสวนรวม
จัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษามากข้ึน นอยที่สุด 
  2.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน มาก
ที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนากิจการของสถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ประเมินผลงานโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน นอยที่สุด 

3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร มีคาความสัมพันธกันในทางบวก ไดแก ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการทํานาย ไดรอยละ 58.80 โดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อใหทราบสภาพที่แทจริงของ
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  
อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารมี
ความสําคัญย่ิงในการชวยจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ไดดังน้ี 

 1.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความรัก
องคกร (X10) พบวา ผูบริหารมีการปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศช่ือเสียงของ
สถานศึกษา แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาไดอยางเดนชัด สรางศรัทธาใหบุคลากร
ทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมสนับสนุน
เพื่อใหบุคลากรเกดิความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ สามารถประสานความคิดและความรวมมือ
ของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน อาจเน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จน้ัน
ผูบริหารไดมีการปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศช่ือเสียงของสถานศึกษา โดยการทํางาน
อยางหนักเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีและสรางศรัทธาใหแกบุคลากรและกรรมการในสถานศึกษา ใหคํา
ชมเชย/รางวัลตอบแทนสําหรับผูที่เสียสละและทุมเทใหกับงาน จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักความ
สามัคคี รวมทั้งเปนผูประสานความรวมมือของบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาให
เปนหน่ึงเดียว เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนา สอดคลองกลับแนวคิดของบารนารด (Barnard, 
1973, p. 84, อางถึงใน กาญจนา สิริวงศาวรรธน, 2550, หนา 19) ที่กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีประสทิธิภาพ
เหนือกวาระดับธรรมดาในการใชวิธีทางสังคมเพื่อกระตุนใหคนอื่นรวมรับผิดชอบการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ  

 สอดคลองกลับแนวคิดของยูค (Yukl) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงคและ
มีผลตอความสําเร็จของงานสูงไววา 1) ตองใชเวลาสวนใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 
2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงคขององคการ และ 3) ตองมีความสามารถในการโนมนาวใหบุคคลใน
องคการใหมีความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของพักตรสร สิรบุณยภัค ที่กลาว
วา ความรักองคกร หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง ๆ 
คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดง
ถึงความรักองคกรอยางซื่อสตัย ลักษณะความรักองคการของหนวยงาน อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่
เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลกั มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร 
ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน 
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ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง  

 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความมุง
ประสงค (X6) พบวา ผูบริหารมีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทํางานใหบรรลุ
จุดประสงค ยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดกฎเกณฑและวาง
แนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจน สามารถช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 
มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน ที่เปนเชนน้ีเพราะ ผูบริหารมีสวนรวม และ
ชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหงานของสถานศึกษาบรรลุจุดประสงค รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย
ของตนสังกัดเปนสําคัญ และสอดคลองกับภาพปญหาที่แทจริงของสถานศึกษา ทําใหการบริหารการ
จัดการเปนไปตามเปาหมายที่ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกําหนด สอดคลองแนวคิดของพิพัฒน     
ฉํ่าเมืองปก กลาววา ความมุงประสงค หมายถึง ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุงหมายจะ
ชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากน้ีการมีจุดมุงหมาย
จะชวยแสดงใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสาน
ใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทางเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดของโบว่ีและคนอื่น 
(Bovee and others, 1993, p. 468, อางถึงใน สัมมา รธนิธย, 2556, หนา 278) ที่กลาววา ภาวะผูนํา 
หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุนและใชอิทธิพลตอผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
กระบวนการภาวะผูนําประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันใชอํานาจหนาที่เพื่อใหกลุมทํางานหรือมีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ กระตุนสมาชิกขององคการใหทํางานจนบรรลุเปาหมาย และข้ันสง
อิทธิพลตอพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุมและตอวัฒนธรรมองคการ  

 สอดคลองกับแนวคิดของฮาลพิน (Halpin, 1966, อางถึงใน อัลสุริยา กรรมสูตร, 2552, 
หนา 37) ที่ไดกลาวเนนวา ถาผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงาน แสดงความคิดเห็น มุงการทํางานเปน
กลุม งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวที่วา แนวทางที่
ผูบริหารสามารถปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารน้ันสิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ ตองรูจัก
สนับสนุนใหสมาชิกดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพืน้ฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการ
ทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบรหิารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และ
ดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) 
ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
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จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง  

 1.3 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความยืนหยัด 

(X8) พบวา ผูบริหารปฏิบัติตนตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและ

กลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ สามารถยึดหมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง มีความเช่ือมั่น

วานโยบายหรือหลักการน้ันสามารถทําใหสําเร็จได มีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ที่เปนเชนน้ีเพราะ ผูบริหารมีความยืนหยัดตอหลักการสําคัญที่

กําหนดไวใหเปนไปตามเปาประสงคของนโยบายที่กําหนดไว มีความเช่ือมั่นในตนเองกลาเผชิญกับ

ปญหาดวยความมั่นใจ สอดคลองกับแนวคิดของพักตรสร สิรบุณยภัค ที่กลาววา ความยืนหยัด หมายถึง 

ความยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญ ที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งน้ีหมายความวาผูนํา

จะตองเขาใจถึงคุณคาพึงจะไดรับดวยความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง 

และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางานและควรยืนหยัดในหลกัการอันกอใหเกดิประโยชน

สูงสุดแกหนวยงานน้ัน ๆ สอดคลองกับแนวคิดของสัมมา รธนิธย ที่กลาววา ผูนํา หมายถึง ผูที่ไดรับ

การยอมรับหรือไดรับมอบหมายใหมีบทบาทอทิธิพลเหนือกลุมบุคคลในการประสานงาน ควบคุม ขจัด

ความขัดแยง และฟนฝาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน  

 สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill, 1974, pp. 17-23, อางถึงใน พักตรสร 

สิรบุณยภัค, 2548, หนา 38) กําหนดคุณลักษณะที่ดีของผูนําไวดังน้ี 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 2) 

ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอ 

สื่อสาร 4) บุคลิกภาพมีความริเริ่มสรางสรรค มีความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดยมีความ

รับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอื่นอยางมีศักด์ิศรี ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของ

ผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร 

ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน 

ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง 
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 1.4 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการ

บริหารคน (X9) พบวา ผูบริหารมีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม 

สรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข มีการจัดสวัสดิการ และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเมื่อปฏิบัติงาน

สําเร็จตามเปาหมาย อาจเน่ืองมาจากคนเปนทรัพยากรที่สําคัญผูบริหารสรางความรูสึกอันดีตอกัน

เพื่อใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือ มีการจัดสวัสดิการ และสรางแรงจูงใจเมื่อบุคลากรและ

กรรมการในสถานศึกษาทํางานประสบความสาํเรจ็ มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

สอดคลองกับแนวคิดของคูนซและไวริช (Koont’z O ‘Donnell and Weihrich, อางถึงใน พิชาภพ พันธุแพ, 

2555, หนา 12) ไดเสนอแนวคิดทักษะของภาวะผูนําจะตองประกอบดวย 1) ความสามารถในการใช

อํานาจ (Power) เปนความสามารถของบุคคลหรือกลุมที่จะทําหรือมีอิทธิพลทําใหบุคคลหรือกลุมอื่น ๆ 

กระทําตาม 2) ความเขาใจในธรรมชาติของคนในดานความตองการของมนุษย และความสามารถในการ

จูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ 3) การกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถ

หรือใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่เปนการสนับสนุนใหเกิดความจงรักภักดี การอุทิศตนเพื่อสนับสนุน

ความตองการผูนํา 4) มีความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผูนําและสามารถสรางบรรยากาศ

ที่จะนําไปสูการพัฒนาและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  

 สอดคลองกับแนวคิดของบีช (Beach, 1965, p. 54 อางถึงใน มุจลินท ชลรัตน, 2558, 

หนา 11) ไดกลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางนโยบายและโครงสรางเกี่ยวกับบุคคล 

การคัดเลือก การฝกอบรม การกําหนดคาตอบแทน การควบคุมอัตรากําลัง การเสริมสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในหนวยงานสอดคลองกับแนวคิดของณัฐพร ภูทองเงิน ที่กลาววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง 

กระบวนการของผูบรหิารที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของกับบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งใชความรู ทักษะและ

ประสบการณ พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษา พัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอการทํางาน เสริมสรางหลักประกันแกบุคลากรที่ตองพนจากองคกร 

และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย   

บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการ

ทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง 

และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกบังานวิจัยของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 

บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัด
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อาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง 

 1.5 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานความจําเปน

พืน้ฐาน (X1) พบวา ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี เพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการ

ปฏิบัติงาน ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย ผูบริหารนําขอมูลขาวสารจากบุคลากรที่

นาเช่ือถือไดประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร ผูบริหารมีการนํากระบวนการ

กลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายผูบริหารสามารถ

แกปญหาขอขัดแยงไดอยางรวดเรว็และไดผลดี ที่เปนเชนน้ีเพราะ การบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

น้ัน ผูบริหารถือเปนปจจัยสําคัญในองคกร ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จน้ันตองมีภาวะผูนํา เชน 

ทักษะการแกปญหาขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม กระบวนการกลุม เปนตน 

ทักษะเหลาน้ีเปนสิ่งที่ผูบริหารตองฝกฝนและเรียนรู ผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะ

พื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลวเพื่อใหบุคลากรและกรรมการในสถานศึกษาเกิดความ

ศรัทธาและมุงมั่นในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่กําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ

กาญจนา สิริวงศาวรรธน (2550, หนา 20) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งสังคมใหการยอมรับ นับถือ 

ยกยองหรือแตงต้ังใหเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ช้ีขาด และมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในสังคม หรือ

สามารถควบคุมพฤติกรรมคนอื่น ๆ และมีความสามารถในการจูงใจใหผูอื่นรวมกันทํางานและ

ดําเนินการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

 สอดคลองกบัพิพฒัน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 99) ที่กลาววา ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง 

ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา และคงความ สามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการ

แกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจการบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของ

การเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําในลักษณะทีว่า ทักษะเหลาน้ีเปนเรือ่งสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่

เกิดข้ึนในระยะสั้น ๆ  และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลิตออกมา จะพบวา ผูนําที่ประสบความสําเร็จ

สวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลาน้ีอยูในตัวของแตละคนอยูแลว สอดคลองกับแนวคิดของสัมมา  

รธนิธย (2556, หนา 276) ไดกลาวไววา ผูนํา หมายถึง ผูที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับมอบหมายใหมี

บทบาทอิทธิพลเหนือกลุมบุคคลในการประสานงาน ควบคุม ขจัดความขัดแยง และฟนฝาอุปสรรค

และปญหาในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของ

ผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร 
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ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน 

ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับ  

ปานกลาง 

 1.6 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ 

(X3) พบวา ผูบริหารมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย มีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยาง

ชัดเจน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในครั้งตอไป ตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย ที่เปนเชนน้ีเพราะ การ

บริหารงานน้ัน ผูบริหารตองมีแนวคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงาน มีการเตรียมการ วางแผน 

ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย วางมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อไปนํากําหนด

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป สอดคลองกับแนวคิดของบริกส และโจเซฟ (Briggs and 

Joseph, 1952, p. 406, อางถึงใน พักตรสร สิรบุณยภัค, 2548, หนา 49) ที่กลาววา หลักการ คือ วิถีทาง

แหงการแกปญหาทีคิ่ดวามีความเช่ือมั่นมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัยจากประสบการณเดิมเทาน้ัน แตอาจ

ไดจากขอเท็จจริงพื้นฐานและรูวาจะนําไปใชอยางไร   

 สอดคลองกับแนวคิดของรุง แกวแดง ที่กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารควรประกอบไป

ดวย 1) ความเปนมืออาชีพ คือตองมีศาสตรกําหนดหรือมีการศึกษา มีการเรียน ปญหาที่พบมากใน

การเรียน คือ ศาสตรไมแข็ง เปรียบเสมือนยืนบนพื้นดินไมแข็งแรง เมื่อพื้นฐานไมแข็งแกรงทําใหเดิน

ตอไปไมได 2) การฝกฝนเปนเรื่องจาํเปน ตองทําตลอดเวลา สิ่งสําคัญคือตองบูรณาการการบริหารเขากับ

กระบวนการใหได 3) ใชกระบวนการ PDCA ทุกปญหาตองมีการวางแผนการทํางาน โดยใชกระบวนการ 

PDCA ซึ่งแยกไดดังน้ี P = วางแผน (Planning) D = ปฏิบัติ (Doing) C = ตรวจสอบ (Checking) 

และ A = ปรับปรุงแกไข (Acting) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) 

ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปน

พื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดาน

ความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค 
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ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะ

ผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 

ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 

ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน 

สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง  

 1.7 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานหลักการ

ปกครอง (X5) พบวา ผูบริหารสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค สามารถปกครอง

บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว สรางความรวมมือใหบุคลากรรวมมือใน

กิจกรรมตาง ๆ ดวยความสมัครใจ ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและ

บุคคล และสงเสรมิการใชระเบยีบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่วางไว ที่เปนเชนน้ีเพราะ ผูบริหาร

มีอิทธิพลตอบุคลากรและกรรมการในสถานศึกษาใหชวยกันปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

กอนวัยเรียน ด้ังน้ันผูบริหารตองบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค สามารถปกครอง

บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว สรางความรวมมือใหบุคลากรรวมมือใน

กิจกรรมตาง ๆ ดวยความสมัครใจ รวมทั้งใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม

สถานการณและบุคคล และสงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่วางไว สอดคลอง

กับแนวคิดของฮัลพิน (Halpin, 1998, p. 28, อางถึงใน อาลิยะ บุนทะวง, 2557, หนา 16) ไดกลาว

ไววา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใน 5 ประการตอไปน้ี 1) บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล

ตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) บุคคลที่มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น ๆ 3) บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุด

ในการอํานวยการใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากผูอื่น

ใหเปนผูนํา และ 5) บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน  

 สอดคลองกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม (2524, หนา 136, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, 

หนา 40) ที่กลาวถึงลักษณะของนักปกครองวา นักปกครองที่ดีตองมีคุณลักษณะดังน้ี คือ มีความรอบรู

และประสบการณอยางกวางขวางจากการศึกษาและการฝกอบรม มีหลักในการปกครองบังคับบัญชา 

ซึ่งประกอบดวย รูจักประวัติ นิสัย ความประพฤติของผูใตบังคับบัญชาโดยละเอียด รูจักชมเชยหรือ

ตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสอันควร รักษาความเที่ยงธรรม มีความคิดริเริ่ม มีหลักในการ

บริหารงาน คือ รูจักจังหวะที่จะทํางานใหเปนผลสําเร็จ รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน รูจักถายทอด

ความรูใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานได รูจักรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม 

(2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน 
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ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และ

ดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ได

ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง  

 1.8 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานหลักใน

การทํางาน (X4) พบวา ผูบริหารมีการวางแผนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สามารถนําหลักการมาวางเปนแนวปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม มีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยางชัดเจน นําหลักในการปฏิบัติงาน

มาใชในการแกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได ที่เปนเชนน้ีเพราะ ผูบริหารตองยึดนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ ยังตองมีหลักการมาวางเปนแนวปฏิบัติ กําหนด

เปาหมายและจุดประสงคในการทํางานอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไป

ปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สอดคลองกับแนวคิดของภารดี อนันตนาวี ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง 

กระบวนการและสถานการณที่บุคคลหน่ึงไดเปนที่ยอมรับใหเปนผูนําในกลุมและมีอิทธิพลเหนือ

พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมบุคคลน้ัน สมาชิกในกลุมเช่ือวามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่

กลุมเผชิญอยูได โดยอาศัยอํานาจหนาที่หรือการกระทําของผูนําในการชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นให

ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติที่กลาววา ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาน้ัน ไดเห็นความสําคัญของ

หลักในการทํางาน จึงไดกาํหนดมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ เปนมาตรฐานกลางข้ึน เพื่อใหโรงเรียนถือปฏิบัติ เรียกวามาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับแนวคิดของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก กลาววา การนําเอา

หลักการไปใชในการปฏิบัติและวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลักจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว 

หลักในการทํางานจะมีสวนชวยในการทํางานไดอยางดี  

สอดคลองกับแนวคิดของพระมหาชวง ชุติมนฺตี (ฤทธิวัน) กลาววา หลักในการทํางาน 

ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการ

ทํางาน หลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย บุญธรรม (2553, หนา 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปน

พื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดาน
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ความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค 

ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะ

ผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 

ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 

ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน 

สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง  

 1.9 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน 

(X7) พบวา ผูบริหารมีการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู มีการปรับแผน

หรือจัดทําแผนใหมเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ต้ังจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนว

ทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จ มีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของ

สถานศึกษา ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ี

เปนเพราะ การวางแผนเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน ผูบริหารตองประชุมวางแผน กําหนด

ข้ันตอนและวิธีดําเนินการกับบุคลากรและกรรมการในสถานศึกษาที่เกี่ยวของในงานน้ัน ๆ เพื่อใหการ

ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ

เปาหมายอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของยุคล (Yukl, 1987, อางถึงใน อัลสุริยา กรรณสูตร, 2552, 

หนา 40) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของผูนําเฉพาะดาน ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่มุงงานและมุงความสัมพันธ ดาน

การวางแผนเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง การจัดทํากลยุทธและวัตถุประสงคระยะยาว การจัดสรร

ทรัพยากรตามลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจ การพิจารณาจัดทรัพยากรและคนเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพการปรับปรุงดานการประสานงาน การเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพ

ขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ ไดกลาวไววา การวางแผน (Planning) หมายถึง 

หนาที่ทางการบรหิารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใหบรรลุจุดหมาย

น้ัน  

 สอดคลองกับแนวคิดของสัมมา รธนิธย กลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการใน

การเตรียมการกําหนดสิ่งที่ตองกระทําไวลวงหนาอยางรอบคอบ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตให

วัตถุประสงคขององคการบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย 

บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล ดานหลักในการ

ทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง 

และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกบังานวิจัยของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา 
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บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง 

 1.10 ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ดานการ

มองการณไกล (X2) พบวา มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด อาจเน่ืองมาจากผูบริหารตองมองเห็นความ

แตกตางระหวางยุทธวิธี และยุทธศาสตร สอดคลองสัมพันธกัน สามารถคาดการณปญหา หรือ

เหตุการณตาง ๆ ไดอยางตอเน่ืองเปนระบบ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ถึงอยางไรก็ตาม 

ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสูการพัฒนาจึงตองมีวิสัยทัศน

และความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ได

อยางรวดเร็วรอบคอบและถูกตอง ศึกษาหาความรูติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยู

เสมอและมีประสบการณในดานตาง ๆ มีการวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ไดชัดเจนและเหมาะสม มีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนไดถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของบรรจง   

ชูสกุลชาติ (2533, หนา 99, อางถึงใน สนอง สุภาสัย, 2545, หนา 36) กลาววา นักบริหารตองมองให

ไกลและมองผานอุปสรรคใหทะลุ ตองมีความต้ังใจไมยอทอเปนรากฐานสําคัญ โดยเฉพาะผูบริหาร

โรงเรียนย่ิงตองมีทักษะทางดานมองการณไกล คือ สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ อยางกวางขวาง 

ทะลุปรุโปรงรวมทั้งสามารถที่จะคาดคะเนไดถึงสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนตอไปอีกไดอยางถูกตอง 

สอดคลองกับแนวคิดของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก กลาววา การมองการณไกล หมายถึง ความสามารถของ

ผูนําที่จะมองเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธไดอยางดี ผูนําที่

มองเห็นการณไกล จะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวคิดไกล ซึ่งสามารถทําให

เขาใจอะไรไดโดยเวลาเพียงเล็กนอยผลผลิตที่ไดก็คุมคา และสอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass, 

1985, อางถึงใน อัลสุริยา กรรณสูตร, 2552, หนา 39) ไดกําหนดองคประกอบของการเปนผูนําแบบ

เปลี่ยนสภาพไว 4 ดานพฤติกรรมโดยเสนหา (Charisma) เปนพฤติกรรมดานหน่ึงที่ผูนําแสดงออกถึง

การมีวิสัยทัศนและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน รับรูถึงภารกิจที่ตองทํา โดยการใชสัญลักษณ เพื่อใหเกิด

การใชความพยายามของผูตามสูงข้ึน และวิสัยทัศนตองเปนเครื่องช้ีนําการกระทําและการตัดสินใจ

ของสมาชิกแตละคนขององคการ  

สอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย บุญธรรม (2553, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา

ของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร 

ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน 
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ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัย

ของพิพัฒน ฉํ่าเมืองปก (2551, หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน สวนดานหลักการปกครอง อยูในระดับปานกลาง 

 2. จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอน

วัยเรียน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวา

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการชวยจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหา

นอย ไดดังน้ี 

 2.1 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Y2) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาใหการ

สนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

นักเรียน การมีสวนรวมในการประสานงานเพื่อขอขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาสถานศึกษาจาก

บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงิน วัสดุ อุปกรณการสอน 

สื่อการสอนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของนุทิศ เอีย่มใส ที่ไดกลาววา การมีสวนรวมใน

การดําเนินงาน เปนการดําเนินตามโครงการ และแผนงานและเปนการกอใหเกิดความรูสึกรวมในการ

เปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ ในข้ันตอนน้ียังแบงออกไดเปน 3 สวน คือ การมีสวนรวมใน

การสลายทรัพยากร (Resource Contribution) ไดแก การมีสวนรวมสละแรงกาย การสละเงิน การให

วัสดุอุปกรณและการใหคําแนะนําซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีจะ ใหดวยความเต็มใจ การมีสวนรวมในการ

บริหาร และประสานงาน (Administration and Coordination) จะมีสวนโดยวิธีการจางบุคคลเขา

มามีสวนรวมดําเนินการฝกอบรมผูที่จะเขามาปฏิบัติในโครงการ หรือการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับโครงการและเปนผูประสานงานในโครงการดวยและการมีสวนรวมในการเขาเปนผูปฏิบัติใน

โครงการมักพบวา มีลักษณะเปนการบังคับใหเขาปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีสวนรวมโดยการ

บังคับใหปฏิบัติจะตางจากการใหความรวมมือเพราะการบังคับใหทําน้ัน ผลประโยชน (Benefits) จะ

ไมใชเปนสิ่งที่สําคัญแตถาเปนการมีสวนรวมดวยความเต็มใจน้ัน จะมีการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะ

ไดรับหลังเกิดการมีสวนรวม  

 สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ อินตะปญญา (2558, หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา

เรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ

ประเมินผล การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หนา บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาเรื่อง ระดับการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต1 โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับการมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน และตํ่าที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Y1) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม

ในการศึกษาหาความรู และทําความเขาใจเรื่องการวางแผนและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจาก

เอกสารและแหลงความรูตาง ๆ มีสวนรวมในการศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มี

สวนรวมในการกําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในทองถ่ินเพื่อนํามา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 

สอดคลองกับแนวคิดของรับบินซและคอตเตอร (Rubbins and Corlter, 1996, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 

2555, หนา 54) ไดกลาวไววา การตัดสินใจในการบริหารในปจจุบัน ควรเปนการตัดสินใจโดยกลุม (Group) 

มากกวาโดยเพียงคนเดียว (individual) เน่ืองจากจะทําใหขอมูลสารสนเทศ และความรูประกอบการ

ตัดสินใจไดมากกวา สามารถสรางสรรคทางเลือกเพื่อการตัดสินใจไดมากข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจ และ

ยอมรับผลการตัดสินใจไดดีกวา สมาชิกองคการสามารถพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับผลการตัดสินใจ

ในอนาคตไดดีกวา และสอดคลองกับแนวคิดของพระสุพัฒน ปฺุมโน ที่กลาววา การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคลากรแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนด

นโยบายทิศทางการบริหารงานรวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมจัดทําหรือปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน การกําหนดแนวทางการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน การกําหนดคุณภาพมาตรฐานการ

เรียนการสอน รวมแสดงความคิดเห็นตอแผนการปฏิบัติงานในหนวยงาน แกไขขอผิดพลาดที่เกิดจาก

การวางแผนในการปฏิบัติงานตอหนวยงาน  

 สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ อินตะปญญา (2558, หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา

เรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ

ประเมินผล การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของทศพร ผลทวีนุกูล (2551, หนา บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาเรื่อง ระดับการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต1 โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับการมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การมีสวนรวมใน

ผลประโยชน และตํ่าที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Y4) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม

ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนากิจการของสถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริม

ความเขมแข็งในชุมชน รวมถึงสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวม

ติดตาม ดูแล ชวยเหลือแกปญหาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได

อยางมีคุณภาพ มีการประเมินผลงานโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน 

สอดคลองกับแนวคิดของภูดิศ พันแสน ที่กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการ

ดําเนินงานที่ไดมา เพื่อจะไดทราบวาแผนที่วางไวและนํามาปฏิบัติน้ัน ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวหรือไมมีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพื่อจะไดนํามาปฏิบัติน้ัน ไดผลตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไวหรือไม มีขอบกพรองหรือมีปญหาอะไรบาง เพื่อจะไดนําขอมูลยอนกลับนําไปรับแผนและ

หาทางแกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหมากทีสุ่ด  

 สอดคลองกับแนวคิดของอรทัย กกผล ที่ไดกลาววา การรวมกันติดตามประเมินผล 

ตลอดเวลาทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบถึงปญหา อุปสรรค และรวมหา

ทางแกไขปญหา เพื่อใหงานหรือภารกจิดังกลาวสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวราภรณ อินตะปญญา (2558, หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหา

นอย พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐมเขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 

64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของทศพร ผลทวีนุกูล (2551, 

หนา บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง ระดับการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานโรงเรียนในสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต1 โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับการ

มีสวนรวมสูงที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน และตํ่าที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 2.4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Y3) พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาทําใหมีความรูสึกเสมอืนเปนเจาของสถานศึกษา ทําใหเกิดความสัมพันธ และความสามัคคี

ที่ดี เพื่อลดความขัดแยงภายในหมูคณะ ทําใหเกิดเครือขายของการมีสวนรวมมากข้ึนและมีจํานวนผู

เต็มใจเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษามากข้ึน สอดคลองกับ

แนวคิดของเฟรดเดอรริก ดับบิวเทเลอร (Tayior, 1903, อางถึงใน วิโรจน สารัตนะ, 2555, หนา 14) 

ที่กลาววา ปญหาคนทํางานไมเต็มศักยภาพน้ัน สามารถแกไขไดดวยการออกแบบงานและการจัด

สิ่งจูงใจเสียใหมโดยวางแผนแบงงานหนาที่ใหชัดเจน เขาเช่ือวาเงินเปนปจจัยจูงใจที่สําคัญคนงานที่

ทํางานเกินมาตรฐานที่กําหนดจะไดคาตอบแทนพิเศษเพิ่มข้ึนจากคาจางปกติตามจํานวนผลงานที่ทํา

ไดเพิ่มข้ึนซึ่งหลักการน้ีมีผูนํามาประยุกตใชกันมากแตมีขอวิจารณกันวาการใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจ

ที่เปนตัวเงินเปนการตอบสนองทางดานเศรษฐกิจมากกวาทางดานสังคม ไมคํานึงถึงความเครียดอัน

เกิดจากความตองการดานสังคมไมไดรับการตอบสนอง นอกจากน้ันการแบงงานกันทําไมได

หมายความวาจะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ไมไดทําใหคนงานมีขวัญกําลังใจดี ไมไดทําใหองคกรมี

ประสิทธิภาพเสมอไป แตอาจทําใหงานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกนิไป คนงานขาดความพึงพอใจ เบื่องาน 

คุณภาพการทํางานตํ่า ขาดงาน และลาออกงาน  

 สอดคลองกับแนวคิดของยุธณา แดงนุย ไดกลาวไววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน 

หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการรบัผลประโยชนในแผนงานดานตาง ๆ จากแผนพัฒนา และ

สอดคลองกับแนวคิดของธวัช เสือทรงศีล ไดกลาวไววา การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefit) 

หมายถึงผลการดําเนินกิจกรรม โครงการน้ันเกิดประโยชนตอโรงเรียน ผูปกครองยอมตองไดรับ

ประโยชนดวยทั้งในแงวัตถุและจิตใจ โดยทุกคนไดรับประโยชนเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของวราภรณ อินตะปญญา (2558, หนา บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐมเขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย 
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พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ และนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐมเขต 2 โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 

64.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของทศพร ผลทวีนุกูล (2551, 

หนา บทคัดยอ) ทีไ่ดศึกษาเรื่อง ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ระดับ

การมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน และตํ่าที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

3. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในดานความจําเปนพื้นฐาน (X1) ดานการ

มองการณไกล (X2) ดานมีหลักการ (X3) ดานหลักในการทํางาน (X4) ดานหลักการปกครอง (X5) ดาน

ความมุงประสงค (X6) ดานการวางแผน (X7) ดานความยืนหยัด (X8) ดานการบริหารคน (X9) และ

ดานความรักองคกร (X10) มีความสัมพันธกันเชิงพหุสูงมากไดผลวิเคราะหจากตัวแปร 10 ตัว สามารถ

จัดใหเหลือเพียง 1 องคประกอบ ผูวิจัยต้ังช่ือองคประกอบน้ีวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกันทางบวกตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการทํานาย ไดรอยละ 58.80 โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว โดยภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการ

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา     

สิริวงศาวรรธน ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานภาวะผูนํารวมกัน บทบาทของผูนํา และ

พฤติกรรมของผูนํา 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะผูนําของ

ผูบริหารกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธกันทุกดานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สอดคลองกับงานวิจัยของอัลสุริยา กรรณสูตร ทีไ่ดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประจวบคีรขัีนธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการ

บริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวา 

ประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผล

การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยังสอดคลองกับงานวิจยั

ของอุษณีย บุญธรรม ที่ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีมีผลพบวา 1) ภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล 

ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ ดาน

หลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ 2) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานผูบริหาร ดานครู และ ดานนักเรียน ตามลําดับ และ 3) ภาวะผูนําของ

ผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผนสงผลตอผลการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  

สอดคลองกับงานวิจัยของณชยธรรม  ไตรรัตนศิริกุล ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารที่สงผลตอการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต การวิจัย

พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ดังน้ี  การกําหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการดานการเรียนการสอน และการเสริมสราง

บรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา 2) ผลการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม

กรุงธนใต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี หลักการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู และบทบาทของผูสอนและผูเรียน และ 3) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สงผลตอการจัดการเรียนรูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01  

สอดคลองกับงานวิจัยของอาลิยะ บุนทะวง ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหาร ที่สงผล

ตอประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  

การบริหารงานแบบมีขอยกเวนโดยตรง การใหรางวัลอยางเหมาะสม การบริหารงานแบบมีขอยกเวน

โดยออม การคํานึงถึงปจเจกบุคคล การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี ตามลําดับ 2) ประสิทธิภาพการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการบริหารงาน

แบบมีขอยกเวน โดยออม สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวม 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารที่ส งผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางใน
การในการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
ตอไป ดังน้ี 
 
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป  
 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีอํานาจในการทํานายการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารควรใหความสนใจในการเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
ดังกลาว อยางจริงจังและตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลของการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย จึงมีจุดมุงหมาย
เสนอแนะตอสถานศึกษาในการนําผลวิจัยไปใชหรือประยุกตใช ดังน้ี 

 1) จากการศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมองการณไกลมี
คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรมีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วรอบคอบและถูกตอง 
ศึกษาหาความรูติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอและมีประสบการณในดานตาง ๆ 
มีการวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจนและเหมาะสม มีการคาดคะเน
กับสิ่งที่จะเกิดข้ึนไดถูกตอง  
  2) จากการศึกษา พบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมี
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สวนรวมในการรับผลประโยชนมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารมีการสงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูสึกเสมือนเปนเจาของสถานศึกษา และมีความภูมิใจในการมีสวนรวม
จัดการศึกษา เกิดความสัมพันธ และความสามัคคีที่ดี เพื่อลดความขัดแยงภายในหมูคณะ เกิดเครือขาย
ของการมีสวนรวมมากข้ึนและมีจํานวนผูเต็มใจเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ 
ของสถานศึกษามากข้ึน 
  3) จากการศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร อยางมาก ดังน้ันผูบริหารควรบริหารงานใน

สวนภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในลําดับแรก ๆ 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุเทพมหานคร  
  2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดอื่น เชน สังกัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงาน
เอกชน หรือการศึกษาในระดับอื่น ๆ  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
1. พระครูโกมุทสิทธิการ,ดร.  

วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบรหิารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําแหนง   เจาอาวาสวัดโกมุทพทุธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 
รองสังฆสมัชชสสงฆจงัหวัดเชียงใหม 
กรรมการการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กรรมการศึกษาโรงเรียนคลองบางพรหม กรงุเทพมหานคร 
องคประธานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรงัส ี

2. นางจิตสุภา  ติยะสุวรรณ 
 วุฒิการศึกษา   พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ตําแหนง    หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวัดโกมทุพุทธรังส ี
   ศาลาธรรมสพณ พุทธมณฑล สาย 3 ทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
กรรมการศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียนวัดโกมทุพุทธรงัส ี
กรรมการศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน 

3. นางสาวจุฑามาศ  แสดงหาญ 
 วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
ตําแหนง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน   

บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 
กรรมการศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน 
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สําหรับผูเช่ียวชาญ 
 

แบบสอบถามเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน   กรุงเทพมหานคร 
 

 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาแบบสอบถามเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยภาวะผูนําของ
ผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองตามหัวขอของตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตามท่ีกําหนดใหหรือไม 
แลวเขียนผลการพิจารณาของทาน โดยทําเครื่องหมายลงใน ชอง “คะแนนการพิจารณา” ตาม
ความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 
 

 +1 = แนใจวา     แบบสอบถามนั้นวัดไดตรงตามตัวแปร    ท่ีระบุไวจริง 
   0 = ไมแนใจวา  แบบสอบถามนั้นวัดไดตรงตามตัวแปร    ท่ีระบุไว 
  -1 = แนใจวา     แบบสอบถามนั้นวัดไมไดตรงตามตัวแปร ท่ีระบุไว 
 

ขอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการประเมิน 
คะแนน                  

การพิจารณา 
+1 0 -1 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ความจําเปนพ้ืนฐาน  

1 ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยงไดอยางรวดเร็วและไดผลด ี    
2 ผูบริหารนําขอมูลขาวสารจากบุคลากรท่ีนาเชื่อถือไดประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให

เกิดประโยชนตอการบริหาร 
   

3 ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย    
4 ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี  เพ่ือสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือใน

การปฏิบัติงาน 
   

5 ผูบริหารมีการนํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากร
สามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

   

การมองการณไกล 
6 ศึกษาหาความรูติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอและมี

ประสบการณในดานตางๆ 
   

7 มีการวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจนและ
เหมาะสม 

   

8 มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม    
9 สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็วรอบคอบและถูกตอง    
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การมองการณไกล (ตอ) 
10 มีการคาดคะเนกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดถูกตอง    

มีหลักการ 
11 มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย    
12 มีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน    
13 มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
   

14 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือไปนํากําหนดแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

   

15 ตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย    
หลักในการทํางาน 
16 สามารถนําหลักการมาวางเปนแนวปฏิบัติไดอยางเหมาะสม    
17 มีการวางแผนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ    
18 มีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยางชัดเจน    
19 นําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษาได    
20 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป    

หลักการปกครอง 
21 สรางความรวมมือใหบุคลากรรวมมือในกิจกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจ    
22 สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค     
23 สามารถปกครองบุคลากรเพ่ือใหปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว    
24 ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล    
25 สงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีวางไว    

ความมุงประสงค 
26 มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน    
27 สามารถชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน    
28 ยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการปฏิบัติงาน    
29 มีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือทํางานใหบรรลุจุดประสงค    
30 มีการกําหนดกฎเกณฑและวางแนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจน    

การวางแผน  
31 มีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของสถานศึกษา    
32 ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสําเร็จ    

 33 มีการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู    
34 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว    
35 มีการปรับแผนหรือจัดทําแผนใหมเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
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ความยืนหยัด 
36 สามารถยึดหม่ันในหลักการและนโยบายท่ีถูกตอง    
37 มีความเชือ่ม่ันวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได    
38 มีความเชื่อม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความม่ันใจ    
39 ปฏิบัตตินตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี    
40 มีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว    

การบริหารคน 
41 สรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข    
42 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข    
43 มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม     
44 มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และประสบการณ เชน สง

เขารับการอบรม 
   

45 มีการจัดสวัสดกิาร และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

   

ความรักองคกร 
46 แสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาในสถานศึกษาไดอยางเดนชัด    
47 สามารถประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทาง

เดยีวกัน 
   

 48 มีการจัดกิจกรรมตางๆ สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาอยูเสมอ 

   

49 สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา    

50 มีการปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา    

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาหาความรู และทําความเขาใจเรื่อง
การวางแผนและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ 

   

2 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

   

3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ งาน กิจกรรม
ของสถานศึกษา 

   

4  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม ในการคิดวางแผน การดําเนินงานโครงการ 
งาน กิจกรรมของสถานศึกษา  

   

5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการระดมทรัพยากร
ตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในทองถ่ินเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 6 คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษา 
   

7 คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน 

   

8 คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร แรงงาน สถานท่ี 
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

   

9 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาเงิน วัสดุ อุปกรณ
การสอน สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

10 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประสานงานเพ่ือขอขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสถานศึกษาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   

การมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชน 
11 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิด ความสัมพันธ และ

ความสามัคคีท่ีดี เพ่ือลดความขัดแยงภายในหมูคณะ 
   

12 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิดเครือขายของการมีสวน
รวมมากข้ึนและมีจํานวนผูเต็มใจเขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดาน
ตางๆ ของสถานศึกษามากข้ึน 

   

13 คณะกรรมการสถานศึกษาทานมีความภูมิใจในการเขาไปมีสวนรวมในการจัด
โครงการ งาน กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

   

14 คณะกรรมการสถานศึกษาทานมีสวนรวมใหสถานศึกษามีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและ
ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

   

15 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหทานมีความรูสึกเสมือนเปน
เจาของสถานศึกษา 

   

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
16 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมติดตาม ดูแล ชวยเหลือแกปญหาและสงเสริม
สนับสนนุใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

   

18 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประเมินผลงานโครงการ งาน กิจกรรมของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน 

   

19 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 

   

20 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใน
ชุมชน รวมถึงสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 
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    ลงชื่อ........................................................ผูประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(……………………………………………….) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………. 
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แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง : 
ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน   กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
ขอ 

 
ผูเช่ียวชาญ 

ผลรวมของ
คะแนน 

(∑R ) 

 

IOC =  N
R∑

 

 
หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ความจําเปนพ้ืนฐาน 

ขอท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การมองการณไกล 
ขอท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

มีหลักการ 
ขอท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

หลักในการทํางาน 
ขอท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

หลักการปกครอง 
ขอท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 



168 

 
ขอ 

 
ผูเช่ียวชาญ 

ผลรวมของ
คะแนน 

(∑R ) 

 

IOC =  N
R∑

 

 
หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

หลักการปกครอง 
ขอท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ความมุงประสงค 
ขอท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การวางแผน 
ขอท่ี 31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ความยืนหยัด 
ขอท่ี 36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การบริหารคน 
ขอท่ี 41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ความรักองคกร 
ขอท่ี 46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ขอ 

 
ผูเช่ียวชาญ 

ผลรวมของ
คะแนน 

(∑R ) 

 

IOC =  N
R∑

 

 
 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ความรักองคกร 
ขอท่ี 49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอท่ี 50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ขอท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขอท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
ขอท่ี  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
ขอท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

รวม 210 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวมรวมขอมูลในการ Try-Out 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) 

ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
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Reliability 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

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 

.978 70 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 295.1667 843.454 .676 .978 

a2 295.0000 852.345 .539 .978 

a3 294.7333 858.271 .472 .978 

a4 294.8000 844.717 .799 .978 

a5 294.9000 846.921 .670 .978 

b1 294.9667 834.723 .799 .978 

b2 295.0667 842.616 .677 .978 

b3 294.8000 848.234 .612 .978 

b4 294.8667 842.120 .828 .978 

b5 295.1000 841.610 .758 .978 

c1 294.8667 842.947 .753 .978 

c2 295.0000 843.448 .667 .978 

c3 294.9333 847.926 .659 .978 

c4 294.9333 847.651 .665 .978 

c5 294.7333 850.754 .754 .978 

d1 294.8667 857.568 .477 .978 

d2 294.7667 850.185 .647 .978 

d3 294.7667 841.013 .772 .978 
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d4 294.8667 844.533 .831 .978 

d5 294.7667 849.151 .734 .978 

e1 294.9000 844.162 .691 .978 

e2 294.8333 844.351 .760 .978 

e3 294.8333 845.523 .730 .978 

e4 294.8333 844.075 .828 .978 

e5 294.9333 841.513 .816 .978 

f1 294.8333 847.523 .736 .978 

f2 294.9000 845.817 .749 .978 

f3 294.8000 850.855 .774 .978 

f4 294.8333 846.764 .756 .978 

f5 294.9000 844.990 .717 .978 

g1 294.7667 844.668 .734 .978 

g2 294.9667 835.964 .911 .977 

g3 294.9000 845.817 .749 .978 

g4 294.9333 844.409 .745 .978 

g5 294.8333 851.730 .576 .978 

h1 294.7333 846.754 .794 .978 

h2 294.7667 840.116 .846 .978 

h3 294.6667 849.609 .705 .978 

h4 294.8000 851.959 .664 .978 

h5 294.7667 849.289 .670 .978 

i1 294.9333 845.513 .672 .978 

i2 294.9000 841.266 .806 .978 

i3 294.6333 851.964 .588 .978 

i4 294.5667 868.806 .200 .979 

i5 294.9667 850.930 .648 .978 

j1 294.6667 844.851 .837 .978 

j2 294.8333 848.006 .792 .978 

j3 294.6667 847.747 .696 .978 

j4 294.7333 842.685 .776 .978 

j5 294.6000 851.076 .664 .978 

k1 294.9333 860.478 .419 .978 

k2 294.9667 860.309 .437 .978 

k3 294.9000 864.369 .334 .978 

k4 295.0333 867.757 .216 .979 

k5 294.9667 859.689 .414 .978 

l1 294.7333 861.375 .386 .978 

l2 294.8000 860.993 .454 .978 

l3 294.8667 857.223 .535 .978 

l4 295.0333 853.757 .519 .978 
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l5 294.8333 860.006 .443 .978 

m1 295.0667 858.271 .393 .978 

m2 294.9667 859.344 .465 .978 

m3 294.7333 871.651 .134 .979 

m4 294.6333 871.826 .109 .979 

m5 294.8667 863.844 .340 .978 

n1 294.9667 857.620 .469 .978 

n2 294.9667 865.895 .310 .978 

n3 295.0000 866.828 .293 .978 

n4 294.9000 866.300 .276 .978 

n5 294.9000 862.231 .398 .978 
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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 

.980 66 

 

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 

.984 49 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 3.9667 .80872 30 

a2 4.1333 .73030 30 

a3 4.4000 .62146 30 

a4 4.3333 .66089 30 

a5 4.2333 .72793 30 

b1 4.1667 .87428 30 

b2 4.0667 .82768 30 

b3 4.3333 .75810 30 

b4 4.2667 .69149 30 
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b5 4.0333 .76489 30 

c1 4.2667 .73968 30 

c2 4.1333 .81931 30 

c3 4.2000 .71438 30 

c4 4.2000 .71438 30 

c5 4.4000 .56324 30 

d1 4.2667 .63968 30 

d2 4.3667 .66868 30 

d3 4.3667 .76489 30 

d4 4.2667 .63968 30 

d5 4.3667 .61495 30 

e1 4.2333 .77385 30 

e2 4.3000 .70221 30 

e3 4.3000 .70221 30 

e4 4.3000 .65126 30 

e5 4.2000 .71438 30 

f1 4.3000 .65126 30 

f2 4.2333 .67891 30 

f3 4.3333 .54667 30 

f4 4.3000 .65126 30 

f5 4.2333 .72793 30 

g1 4.3667 .71840 30 

g2 4.1667 .74664 30 

g3 4.2333 .67891 30 

g4 4.2000 .71438 30 

g5 4.3000 .70221 30 

h1 4.4000 .62146 30 

h2 4.3667 .71840 30 

h3 4.4667 .62881 30 

h4 4.3333 .60648 30 

h5 4.3667 .66868 30 

i1 4.2000 .76112 30 

i2 4.2333 .72793 30 

i3 4.5000 .68229 30 

i5 4.1667 .64772 30 

j1 4.4667 .62881 30 

j2 4.3000 .59596 30 

j3 4.4667 .68145 30 

j4 4.4000 .72397 30 

j5 4.5333 .62881 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 206.0000 626.621 .724 .983 

a2 205.8333 633.661 .609 .984 

a3 205.5667 639.633 .527 .984 

a4 205.6333 629.206 .813 .983 

a5 205.7333 632.133 .654 .984 

b1 205.8000 621.752 .781 .983 

b2 205.9000 625.955 .723 .983 

b3 205.6333 631.068 .655 .984 

b4 205.7000 626.562 .853 .983 

b5 205.9333 625.099 .808 .983 

c1 205.7000 627.597 .767 .983 

c2 205.8333 627.937 .681 .984 

c3 205.7667 630.254 .720 .983 

c4 205.7667 630.668 .708 .983 

c5 205.5667 633.289 .811 .983 

d1 205.7000 639.321 .521 .984 

d2 205.6000 632.938 .690 .984 

d3 205.6000 626.524 .770 .983 

d4 205.7000 628.838 .852 .983 

d5 205.6000 632.179 .777 .983 

e1 205.7333 628.478 .709 .983 

e2 205.6667 628.575 .781 .983 

e3 205.6667 629.126 .765 .983 

e4 205.6667 628.851 .836 .983 

e5 205.7667 627.909 .787 .983 

f1 205.6667 630.713 .778 .983 

f2 205.7333 629.099 .794 .983 

f3 205.6333 635.620 .750 .983 

f4 205.6667 632.644 .718 .983 

f5 205.7333 630.754 .692 .984 

g1 205.6000 629.076 .749 .983 

g2 205.8000 621.683 .922 .983 

g3 205.7333 628.616 .808 .983 

g4 205.7667 628.116 .781 .983 

g5 205.6667 632.920 .656 .984 

h1 205.5667 631.495 .791 .983 

 



180 

h2 205.6000 624.662 .875 .983 

h3 205.5000 634.603 .681 .984 

h4 205.6333 634.240 .719 .983 

h5 205.6000 633.559 .671 .984 

i1 205.7667 628.944 .709 .983 

i2 205.7333 625.995 .825 .983 

i3 205.4667 636.257 .577 .984 

i5 205.8000 635.476 .634 .984 

j1 205.5000 629.017 .861 .983 

j2 205.6667 631.747 .817 .983 

j3 205.5000 631.155 .729 .983 

j4 205.5667 627.013 .801 .983 

j5 205.4333 635.771 .644 .984 
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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 

.940 17 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

k1 4.2000 .61026 30 

k2 4.1667 .59209 30 

k3 4.2333 .56832 30 

k5 4.1667 .64772 30 

l1 4.4000 .62146 30 

l2 4.3333 .54667 30 

l3 4.2667 .58329 30 

l4 4.1000 .71197 30 

l5 4.3000 .59596 30 

m1 4.0667 .73968 30 

m2 4.1667 .59209 30 

m5 4.2667 .58329 30 

n1 4.1667 .64772 30 

n2 4.1667 .53067 30 

n3 4.1333 .50742 30 

n4 4.2333 .56832 30 

n5 4.2333 .56832 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

k1 67.4000 47.076 .730 .935 

k2 67.4333 47.426 .709 .935 

k3 67.3667 49.068 .523 .939 

k5 67.4333 48.254 .543 .939 

l1 67.2000 47.062 .717 .935 

l2 67.2667 47.857 .714 .935 

l3 67.3333 47.402 .724 .935 

l4 67.5000 46.259 .701 .935 

l5 67.3000 47.528 .691 .936 

m1 67.5333 46.878 .606 .938 

m2 67.4333 47.426 .709 .935 

m5 67.3333 48.368 .598 .938 

n1 67.4333 47.633 .616 .937 

n2 67.4333 47.771 .751 .935 

n3 67.4667 48.602 .664 .936 

n4 67.3667 47.964 .670 .936 

n5 67.3667 46.999 .800 .933 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม                                  

คําช้ีแจง   
1. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก 

1.1 ผูบริหาร 
1.2 บุคลากรทางการศึกษา 
1.3 กรรมการสถานศึกษา 

2. แบบสอบถามนี้มุงท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 

กรุณาตอบคําถามทุกขอ คําตอบท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ซ่ึงไมมีผลกระทบตอผูตอบประการใด 
3. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร 
           ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
           ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 

         ผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจะไมมีผลกระทบตอทาน
แตอยางใด และหวังเปนอยางยิ่ง วาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ในการตอบแบบสอบถาม
และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบท้ัง 3 ตอน กรุณาอยาเวนขอใดขอหนึ่ง เพราะคําตอบท่ีไดจะไม
สมบูรณ และไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
                                                                           นางศรีประภา  สงศักดิ์ชัย 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย /  ใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

 
1 

เพศ  

(   )  ชาย                             (   )  หญิง  

 

2 อายุ 

(   )  นอยกวา 30 ป                (   )  30-40 ป 

(   )  41-50 ป                       (   )  51 ปข้ึนไป    

 

3 ระดับการศึกษา 

(   )  ต่ํากวา ปริญญาตรี            (   )  ปริญญาตรี 

(   )  ปริญญาโท                     (   )  ปริญญาเอก 

 

4 ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

(   )  ผูบริหาร 

(   )  บุคลากรทางการศึกษา 

(   )  กรรมการสถานศึกษา 

 

5 ประสบการณการทํางานในตําแหนง 

(   )  ต่ํากวา 5 ป                    (   )  5-10 ป 

(   )  11-15 ป                       (   )  16-20 ป 

(   )  21-25 ป                       (   )  26 ปข้ึนไป                     
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ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวภาวะผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน 
 ระดับ  5  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

ระดับ  4  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  มาก 
ระดับ  3  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  นอย 
ระดับ  1  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ความจําเปนพ้ืนฐาน  

1 ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยงไดอยางรวดเร็วและ
ไดผลด ี

     

2 ผูบริหารนําขอมูลขาวสารจากบุคลากรท่ีนาเชื่อถือได
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบริหาร 

     

3 ผูบริหารตัดสินปญหาดวยใจเปนประชาธิปไตย      
4 ผูบริหารเสริมสรางความรักความสามัคคี  เพ่ือสรางทีมงาน

ใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
     

5 ผูบริหารมีการนํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

     

การมองการณไกล 
6 ศึกษาหาความรูติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษา

อยูเสมอและมีประสบการณในดานตาง ๆ 
     

7 มีการวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาไดชัดเจนและเหมาะสม 

     

8 มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม 

     

9 สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วรอบคอบ
และถูกตอง 

     

10 มีการคาดคะเนกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดถูกตอง      
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ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
มีหลักการ  
11 มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย      
12 มีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน      
13 มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     

14 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
นําไปกําหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

     

15 ตัดสินใจหรือแกปญหาโดยยึดกฎระเบียบและนโยบาย      
หลักในการทํางาน 
16 สามารถนําหลักการมาวางเปนแนวปฏิบัติไดอยางเหมาะสม      
17 มีการวางแผนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ      
18 มีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานได

อยางชัดเจน 
     

19 นําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหาตาง ๆ 
ภายในสถานศึกษาได 

     

20 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใน
ครั้งตอไป 

     

หลักการปกครอง 
21 สรางความรวมมือใหบุคลากรรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ดวย

ความสมัครใจ 
     

22 สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค       
23 สามารถปกครองบคุลากรเพ่ือใหปฏิบัติงานไดผลตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
     

24 ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
สถานการณและบุคคล 

     

25 สงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีวาง
ไว 

     

ความมุงประสงค 
26 มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน      
27 สามารถชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานได

อยางชัดเจน 
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ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ความมุงประสงค (ตอ)  

28 ยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการปฏิบัติงาน      
29 มีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

ทํางานใหบรรลุจุดประสงค 
     

30 มีการกําหนดกฎเกณฑและวางแนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจน      
การวางแผน 
31 มีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของ

สถานศึกษา 
     

32 ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีมุงสูความสําเร็จ 

     

 33 มีการกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

     

34 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

     

35 มีการปรับแผนหรือจัดทําแผนใหมเพ่ือใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

     

ความยืนหยัด 
36 สามารถยึดหม่ันในหลักการและนโยบายท่ีถูกตอง      
37 มีความเชื่อม่ันวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําให

สําเร็จได 
     

38 มีความเชื่อม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความ
ม่ันใจ 

     

39 ปฏิบัติตนตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี      
40 มีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตนเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
     

การบริหารคน 
41 สรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรไดทํางานอยาง

มีความสุข 
     

42 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข      
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ขอท่ี ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การบริหารคน (ตอ) 
43 มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม       
44 มีการจัดสวัสดิการ และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเม่ือ

ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย 
     

ความรักองคกร 
45 แสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาในสถานศึกษาไดอยาง

เดนชัด 
     

46 สามารถประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

     

 47 มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหบุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ 

     

48 สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละ
ใหกับสถานศึกษา 

     

49 มีการปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
           กรุงเทพมหานคร 
  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน 
       ระดับ  5  หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยูในระดับ  มากท่ีสุด 
       ระดับ  4  หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยูในระดับ  มาก 
       ระดับ  3  หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยูในระดับ  ปานกลาง 
       ระดับ  2  หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยูในระดับ  นอย 
       ระดับ  1  หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาหาความรู 
และทําความเขาใจเรื่องการวางแผนและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ 

     

2  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษานโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

     

3  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
โครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการระดมทรัพยากรตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน
ทองถ่ินเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 5 คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
     

6 คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสรมิสนับสนุนในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

     

7 คณะกรรมการสถานศึกษาใหการสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร แรงงาน สถานท่ี ในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

     

8 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมในการวางแผนการ
จัดหาเงิน วัสดุ อุปกรณการสอน สื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 
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ขอท่ี การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (ตอ) 
9 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมในการประสานงาน

เพ่ือขอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสถานศึกษาจาก
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     

การมีสวนรวมในการรบัผลประโยชน 
10 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิด 

ความสัมพันธ และความสามัคคีท่ีดี เพ่ือลดความขัดแยง
ภายในหมูคณะ 

     

11 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหเกิด
เครือขายของการมีสวนรวมมากข้ึนและมีจํานวนผูเต็มใจเขา
มามีสวนรวมจัดกิจกรรมสนับสนุนงานดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษามากข้ึน 

     

12 คณะกรรมการสถานศึกษาการมีสวนรวมของทานทําใหทาน
มีความรูสึกเสมือนเปนเจาของสถานศึกษา 

     

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
13 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และ

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงและพัฒนากิจการของ
สถานศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

     

14 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
แกปญหาและสงเสริมสนบัสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

     

15 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประเมินผลงานโครงการ 
งาน กิจกรรมของสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน 

     

16 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใหความเห็น และ
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนและ
สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน รวมถึงสรางความสัมพันธกับ
สถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 

     

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางศรีประภา สงศักดิ์ชัย 
วัน เดือน ป เกิด    : วันท่ี 03 มีนาคม พ.ศ. 2516 
สถานท่ีอยูปจจุบัน : บานเลขท่ี 24 แขวงบางไผ เขตบางแค  
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160   
Tel     :  087-900-3512 
Email   :  sriprapa797@gmail.com  

 

หนาท่ีการทํางานปจจุบัน 
พ.ศ. 2550 - :  อาสาสมัครผูดูแลเด็ก  
ปจจุบัน    ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวทิยายน  
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