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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTORS’ LEADERSHIP AND ADMINISTRATIVE 
PARTICIPATION OF SCHOOL BOARD UNDER THE OFFICE OF CHACHOENGSAO 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2

นางสาวสรัญญา จันทรตรูผล

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร. กัญภร เอี่ยมพญา และ ดร. นิวัตต นอยมณี

ABSTRACT

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of directors’ leadership in schools under the 

Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2, 2) the level of administrative participation of school 

committees under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 and 3) the relationship between 

directors’ leadership and administrative participation of school committees. The samples were 310 school 

committees under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 in the academic year of 2556 B.E. 

The research instrument used for collecting data was a set of 5-item rating scale questionnaires. Frequency, 

percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) 

were employed for data analysis.

 The findings revealed as follow :

 1) The directors’ leadership in schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 

as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of task- based 

leadership, relation-considered leadership, mixed leadership and criteria-based leadership lastly. 

 2) The level of administrative participation of school committees under the Office of Chachoengsao Primary 

Educational Service Area 2 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were 

the aspects of agreement of school’s annual plan, curriculum strands related to local’s needs, educational 

mobilization, promotion of community and school relation, reporting of annual school performance, formulating 

school policy and monitoring of its developmental implementation related to the school plan. The lowest mean 

score was the aspect of promotion and support equally education given for all human being and developed for their 

full potentials.

 3) The relationship between The directors’ leadership and administrative participation of school committees 

under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 in schools under the Office of Chachoengsao 

Primary Educational Service Area 2 was significantly positive correlation at the highest level (r
xy
=.963) of .05 

respectively. 
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) ศึกษา

ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมผูนาํของผูบรหิารสถานศกึษากบัการมสีวนรวมในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา ขัน้

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2556 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 310 คน 

เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 

 ผลการวิจัยพบวา

 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน รองลงมา คือ พฤติกรรมผูนําแบบพิจารณ

สัมพันธ พฤติกรรมผูนําแบบผสมผสาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ พฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑ 

 2) การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจําปของสถานศึกษา และการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น รองลงมา คือ การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา กําหนดนโยบาย 

กํากับ ติดตาม และการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคน

ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

 3) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มคีวามสมัพนัธในทางบวกในระดบัมาก (r
xy
=.963) อยางมนียัสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา, การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจบุนัมหีลายประเทศไดตระหนกัถงึปญหา และผลกระทบ

ดานการบรหิารจดัการศกึษาไดมกีารเคลือ่นไหวในการนาํแนวคดิใน

การบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผล และการกระจาย

อาํนาจทัง้ในดานหลกัสตูร งบประมาณ และบคุลากรทางการศกึษา 

มาใชอย างกวางขวางข้ึน สําหรับประเทศไทยมีการบัญญัติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนไปตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีกอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาโดย

เฉพาะในมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังในดานงานวิชาการ 

ดานงบประมาณการบริหารบุคลากรและการบริหารทั่วไปไปยัง

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยตรงโดยท่ีหลักเกณฑและ

วิธีการกระจาย อํานาจดังกลาวใหเป นไปตามกฎกระทรวง 

การกระจายอํานาจ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2550, หนา 5) สถานศึกษาจะมีความคลองตัวในการบริหารและมี

อาํนาจในการตดัสินใจทีเ่กีย่วกบัการจดัการศึกษาของตนเองไดมาก

ขึ้นตามแนวคิดการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (School-based 

Management : SBM) นอกจากนี้ในมาตรา 40 ยังกําหนดใหคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละสถานศึกษาทําหนาที่

กาํกบัและสงเสรมิ สนบัสนนุกจิการซ่ึงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย พทุธศกัราช 2550 ไดเนนความสาํคญัของการศกึษา โดยบญัญตัิ

ไวใน มาตราที ่80 วา พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ
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พฒันาการศกึษาของชาต ิจัดใหมกีารพฒันาคณุภาพครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาใหกาวหนาทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้

ปลูกฝงใหผู เรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย 

คํานึงถึง ประโยชน สวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2553 หนา 6) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม มีผลบังคับใช ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการ

ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกระจายอํานาจการบริหารการ

จัดการทางการศึกษา โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา หลกัการมีสวนรวมของ

สังคม ชุมชน องคกรเอกชนตางๆ และการกระจายอํานาจสูสถาน

ศึกษา นอกจากนี้ ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริ

หารและการจดัการศกึษามาตรา 40 ใหมคีณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา

ของแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย

เกาสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือองคกรศาสนาอื่นใน

พื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ

ดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนงใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎ

กระทรวง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สาํนกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547ก, หนา 4-5)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 ไดระบุถึงการมุงสงเสริมใหชุมชนไดมีบทบาทในการ

จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานศึกษา การสนับสนุนใหเกิด

เครือขายตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งการ

ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการศึกษา เพื่อสนองตอความตองการ

ของชมุชนและการพฒันาทีย่ัง่ยนื แมวานโยบายท่ีสงเสรมิใหทองถิน่

เขามามีสวนรวมในการจดัการศกึษา จะมกํีาหนดไวในแผนงานตางๆ 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน แตในทางปฏิบัติกับพบวานโยบายดังกลาว 

ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได ฉะนั้นการมีสวนรวม

ของชุมชนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเปนเรื่องที่มีความ

สําคัญ เพราะนอกจากจะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

ทีเ่นนการพฒันาโดยการมสีวนรวมของประชาชน และนโยบายการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแลว ยังเปนสิ่งที่จะชวยใหสถานศึกษา

สามารถดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนรวมกับชุมชน

อยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการศึกษาใหตอบสนองตอ

ชุมชนได และยังลดการพึ่งพิงการสนับสนุนจากรัฐบาลลง และ

เปนการระดมทรัพยากรในชุมชนมาชวยในการจัดการศึกษาไดตรง

กับความตองการของชุมชนมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 13-14) จาก

งานวิจัยพบวา รูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีท่าํใหสถานศกึษากับชมุชนมสีวนรวม

มากขึน้ ประกอบดวยการนาํสถานศกึษาสูชมุชนโดยสถานศกึษาเขา

รวมกิจกรรมของชุมชน การสรางความศรัทธาของผูบริหารและ

ครู ประการที่สามการนําชุมชนเขาสูสถานศึกษาโดยสถานศึกษาให

ชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของสถานศึกษา (สุวิชา วิริยมานุวงษ, 

2554, หนา 116)

 การบริหารการศึกษาถือไดว าเปนงานที่มีความสําคัญ

อยางหนึ่งเพราะความเจริญรุงเรือง ความกาวหนาและเสถียรภาพ

ของชาติ ทั้งทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการทหาร 

ลวนขึ้นอยูกับคุณภาพและเสถียรภาพของชาติ ปจจุบันการบริหาร

การศึกษามีสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคการหรือหนวยงาน

ประสบความสําเร็จมีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงค

ที่วางไว นั่นคือ บุคคลทําหนาที่เปนผูนําเปนหัวหนาหรือผูบังคับ-

บัญชาในสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษาไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

เชน ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการตางมีตําแหนงเปน

ผูบริหารงานของสถานศึกษาที่จะตองแสดงบทบาทของผูนําใน

สถานศกึษาทีม่หีลายรปูแบบ ผูบรหิารสถานศกึษาเปนผูบงัคบับญัชา

และริเริ่มงานตางๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุตามนโยบายในการ

บรหิารสถานศกึษาผู บรหิารจะตองเปนบคุลากรหลกัในการประสาน

สัมพันธกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให

กิจกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดดวยความราบรื่นและเกิด

ประสิทธผิลตอสถานศกึษา การบรหิารสถานศึกษาใหบรรลผุลสาํเรจ็

ตามจุดมุงหมายอยูที่ประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในสถาน

ศึกษาอยางนอย 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบ

ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545, หนา 32)

 ผูบริหารในสถานศึกษาประกอบดวยผูอํานวยการและรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารงาน เพื่อ

ใหสถานศึกษาไดดําเนินการตามภารกิจ ดังนั้นผูบริหารจึงมีความ

สาํคญัไมแพกนั ซึง่ผูบริหารนอกจากจะมลีกัษณะตางๆ ทีบ่งบอกถงึ

ความเปนผูบริหารทั้งดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ มีบารมี 

มีอํานาจที่นาเกรงขาม เปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสก็ตาม แตสิ่งที่

ขาดไมไดเลยกค็อื พฤตกิรรมผูนําทีจ่ะตองนาํพาสถานศกึษา คร ูและ

บุคลากรที่เกี่ยวของไปสูการพัฒนา เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ของการศึกษาชาติ พฤติกรรมผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
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ผู บริหารในสถานศึกษาในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ผูนาํเปนองคประกอบทีส่าํคญัอยางยิง่ในการบรหิารงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ผูนํายังเปนผูสรางคานิยม แรงบันดาลใจ และ 

ความเชื่อ รวมทั้งตองสื่อสารคานิยมและความเชื่อดังกลาวสูผูตาม

การสรางความมีสวนรวมของชุมชน พฤติกรรมผูนําตองมีความ

สัมพันธกับการบริหารแบบมีสวนรวม ในการบริหารสถานศึกษาที่

ประสบกับอุปสรรคจนไมสามารถบริหารงานไดตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่วางไวเพราะผูบริหารมีวิธีการบริหารงานที่แตกตาง

กันและมุ งบริหารงานตามภาระหนาที่ได รับมอบหมายเพียง

อยางเดียว ซึ่งไมเพียงพอที่จะทําใหสถานศึกษาไปสูเปาหมายได 

(Lipham & hoch, 1974, p. 34)

 เพื่อประสิทธิภาพของงานในองคการ มีความจําเปนตองให

สถานศกึษาเปนหนวยงานท่ีมคีวามสาํคญัสงูสดุในการจดัการศกึษา

เพราะคณุภาพการศกึษาทีไ่ดจะสะทอนถงึคณุภาพของสถานศกึษา

โดยตรง นอกจากนี้ “ความเปนนิติบุคคล” ยังสงผลใหการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

และพฒันาใหดขีึน้กอปรทัง้แนวทางในการบรหิารและจดัการศึกษา

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่ใหมีองค 

คณะบุคคล หรือคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการบริหาร

มากขึ้น การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่ “กํากับสงเสริม และสนับสนุน” สถานศึกษาไดดีนั้น

จําเปนตองมีการกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ีใหชัดเจนมี

องคประกอบที่เหมาะสม และจะตองมีศักยภาพทั้งความรูทักษะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคและเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ใหได

สมบูรณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดตระหนักในความ

จําเปนและความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงึสนบัสนนุใหมกีารศกึษา “สภาพปจจบุนัและปญหาการมีสวนรวม

ในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน” ขึ้นเพื่อจะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 

หนา 16)

 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคคล 

ในชุมชนและตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้

เพื่อจะไดมีตัวแทนแจงขาวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในทาง

สรางสรรคใหประชาชนทัง้หลายไดรบัทราบ เปนผูประสานงานชวย

เหลือพัฒนาโรงเรียน รวมท้ังไดเขาไปรวมดําเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน และชวยแกไขปญหาของโรงเรียน ดังนั้นกระทรวง

ศึกษาธิการจึงไดกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 โดยใหโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางนอยโรงเรียนละ 9 คน แตไมเกิน 15 คน คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มบีทบาทในการกาํหนดนโยบายแผนแมบท 

แผนพฒันาโรงเรยีน ใหคาํปรกึษา เสนอแนะ มสีวนรวมในการบรหิาร

การเงิน งบประมาณแสวงหาใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ

อุปกรณ ตลอดจนวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งประสานงาน

กับองคกรภาครัฐ เอกชน และเสริมสรางความสัมพันธ ระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนอีกดวย จะเห็นไดวาคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เปนคณะบุคคลที่มีความตั้งใจ เสียสละ อุทิศตน เขามา

มสีวนรวมในการจดัและพัฒนาการศกึษาประกอบกบัมคีวามสาํคญั

ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางดียิ่ง หากขาดกลุมบุคคล ดังกลาวแลวอาจทําให

การจัดการศึกษาไมประสบความสําเร็จ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546ข, หนา 16-17) 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (2547ข, หนา 

21-22) ไดสรปุสภาพการเปนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ทีเ่ขามามสีวนรวมกับสถานศกึษาจากอดีตจนถงึปจจบัุนทีเ่ปนปญหา

อปุสรรคตอการบรหิารจดัการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ในระดับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ที่พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจน

เรื่องบทบาทหนาที่ บุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญได

รบัการรองขอจากสถานศกึษามากกวาไดรบัการคดัสรรจากกลุมผูมี

สวนเกี่ยวของอยางแทจริง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการทํา

หนาที่ของคณะกรรมการ วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ

ยังขาดทักษะ และประสบการณ เชน ทักษะรวมประชุมตัดสินใจ 

เปนตน สถานศึกษาสวนหน่ึงยังคิดวาคณะกรรมการเปนเพียง

ผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวม

ตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลที่เกิดขึ้น กรรมการสถานศึกษา

สวนหนึง่ยงัคิดวาการบรหิารจดัการศึกษาเปนหนาทีข่องสถานศกึษา 

คณะกรรมการสถานศกึษาเปนเพยีงทีป่รกึษา หรอืผูปฏบิตัติามการ

รองขอจากสถานศึกษา การประชุมจึงขาดความตอเนื่องและ

ความพรอมเพรียง ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาด

คุณภาพ จึงเปนจุดออนที่สําคัญของการบริหารจัดการ นําขอมูลไป

ใชในการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา

บางสวนยังขาดความชัดเจนในบทบาทท่ีจะตองมีการกํากับ 

สงเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยางใกลชิด 

(สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1, 2550, 

หนา 40) 

 ดังนั้น พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําใน

การบริหารงาน จึงเปนพฤติกรรมที่เปน การนําองคการไปสูความ
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สําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารในการบริหาร

งานนั้น จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา โดยเฉพาะการมีสวนรวมที่มีทองถิ่น ชุมชน หรือ

ตัวแทนที่เขาไปมีบทบาทรวมในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล รวมคิด 

รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ ตลอดจนรวมติดตามและ

ประเมินผลรวมทั้งรวมรับผิดชอบในฐานะผู มีสวนไดสวนเสีย 

ในกิจกรรมหรือกระบวนการอยางใดอยางหน่ึงของกลุมคนหรือ

องคกร ซ่ึงทั้งพฤติกรรมผูนําในการบริหารงาน และการมีสวนรวม

นั้นมีความเกี่ยวของกันเปนอยางยิ่ง กลาวคือ หากผู บริหารมี

พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานที่ดี และชุมชนไดมีสวนรวมในงาน

ดงักลาว กจ็ะสงผลทําใหการบริหารเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ และ

เกิดผลของการปฏิบัติงานในการบริหารงานจนผลสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสอดคลองกับแนวทาง

การบรหิารสถานศกึษาตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตักิารศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ คอืเนนการกระจายอาํนาจ 

และการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งไดดําเนินการอยางจริงจัง เพื่อ

ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความ

สัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการมี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะเปน

ประโยชนในการวางแผนพัฒนาความสัมพันธของพฤติกรรมผูนํา 

กับการมีส วนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อสรางพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล มีความกาวหนาในวิชาชีพ 

อาํนวยประโยชนแกการจดัการศกึษา และชมุชนในสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ

ผูบรหิารสถานศึกษากบัการมสีวนรวมในการบรหิารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ขอบเขตของเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย 

ดังนี้

 1. ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเหน็ของขาราชการคร ูตามแนวคิด ทฤษฎี ของ เรดดนิ (Reddin, 

1970, pp. 46-47) ซ่ึงมีความสอดคลองกับบริบท ผู วิจัยจึง

นํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยงาน 4 ดาน คือ 

1) แบบเอาเกณฑ 2) แบบพิจารณสัมพันธ 3) แบบมุงงาน 4) แบบ

ผสมผสาน 

  2. ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากขอบขาย บทบาท

หนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-63) ประกอบดวย 

1) กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม และการพัฒนา การดําเนินงาน

ตามแผนของสถานศึกษา 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจาํปของสถานศึกษา และการจดัทาํสาระหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของทองถิ่น 3) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนได

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 4) มีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการดานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไปของ

สถานศึกษา 5) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เสริมสรางความ

สมัพนัธระหวางสถานศกึษากบัชมุชนและรายงานผลการดาํเนนิงาน

ประจําปของสถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1)  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 175 โรงเรียน 

เปนคณะกรรมการสถานศึกษา 1,629 คน 

  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งมีวิธีการ

ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540, หนา 27)

  (1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) จากจาํนวนคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปการศึกษา 2557 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 310 คน

  (2) ผูวิจัยแบงโรงเรียนตัวอยางจําแนกตามรายอําเภอ 

คือ อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม อําเภอคลองเขื่อน อําเภอ

สนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอราชสาสน อําเภอแปลงยาว 
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โดยกําหนดใหแตละอําเภอเปน 1 ชั้น และสุ มกลุ มตัวอยาง 

คณะกรรมการสถานศึกษาในแตละโรงเรียนดวยวิธีการสุมแบบงาย 

(Simple Rondom Sampling) ไดจาํนวนกลุมตวัอยาง จากจํานวน

คณะกรรมการสถานศึกษา 310 คน

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษา

คนควาในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา และความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางาน ตําแหนงหนาท่ี มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมผูนาํของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการมสีวนรวมในการบรหิาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการโดยมีขั้นตอน ตอไปนี้

 1.  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร ออกหนงัสอืขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผู อํานวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษา

  2. นําหนังสือเสนอตอผู อํานวยการสถานศึกษา สังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวมขอมูล

 3.  การสงแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยดําเนิน

การสงดวยตนเอง

 4.  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวจิยัเดินทางไปรวบรวมดวย

ตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจัิยตรวจสอบความถกูตองของแบบสอบถามและประมวล

ผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้

 1.  วิ เคราะห ข  อมู ลสถานภาพส  วนตั วของผู  ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช การแจกแจงความถี่และคํานวณเปน

คารอยละ

 2. วิ เคราะห ข อมูล  พฤติกรรมผู นํ าของ ผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉล่ีย ( x ) และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 3.  วเิคราะหขอมลู การมสีวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผู

บรหิารสถานศกึษา กบัการมสีวนรวมในการบรหิารสถานศกึษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correla-

tion Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1.  ผู ตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศชาย จํานวน 

209 คน คิดเปนรอยละ 67.42 รองลงมา คือ เพศหญิง มีจํานวน 

101 คน คิดเปนรอยละ 32.58 มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มากที่สุด คือ จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 67.42 รองลงมา คือ

ปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 27.74 และปริญญาโท 

จาํนวน 15 คน คดิเปนรอยละ 4.84 ประสบการณในการทาํงานมาก

ที่สุด คือ ไมเกิน 5 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 31.61 รองลง

มา ประสบการณในการทํางาน 11 - 15 ป จํานวน 83 คน คิดเปน

รอยละ 26.77 ประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 66 คน 

คิดเปนรอยละ 21.29 และประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป 

จาํนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 20.32 เปนคณะกรรมการสถานศกึษา 

จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 100

 2.  ผลของการศึกษาพฤติกรรมผู  นํ าของผู  บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

(x=4.23) เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ พฤติกรรมผูนํา

แบบมุงงาน (x=4.25) รองลงมา คือ พฤติกรรมผูนําแบบพิจารณ

สัมพันธ (x=4.24) พฤติกรรมผู นําแบบผสมผสาน (x=4.22) 

สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ พฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑ 

(x=4.21)
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 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

  1)  ดานพฤติกรรมผูนาํแบบเอาเกณฑ มคีาเฉลีย่อยูในระดับ

มาก (x=4.21) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มององคการ

ที่สังกัดในลักษณะภาพรวมมากกวาคํานึงถึงสมาชิกเปนรายบุคคล

(x=4.31) รองลงมา คือ ยึดกระบวนการและขอเท็จจริง (x=4.29) 

และรักษาแนวปฏิบัติดั้งเดิม ท่ีมีอยูในสถานศึกษา (x=4.25) สวน

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เนนการสื่อสารเปนลายลักษณอักษร

มากกวาการพูดจากัน (x=4.13)

  2)  ดานพฤติกรรมผูนําแบบพิจารณสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x=4.24) เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ 

ใหคาํแนะนาํและคาํปรกึษานเิทศงานสมํา่เสมอ (x=4.31) รองลงมา 

คือมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน (x=4.30) และใหความ

ชวยเหลือโดยการแสดงออกดวยความจริงใจ (x=4.28) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สามารถแกไขปญหาความขัดแยงภายในดวย

เหตุดวยผล (x=4.15) 

  3)  ด านพฤติกรรมผู  นําแบบมุ งงาน มีค าเฉลี่ยอยู  ใน

ระดับมาก (x=4.25) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 

มีการออกคําสั่งมอบหมายงานอยางเครงครัด (x=4.32) รองลงมา 

คือ มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน (x=4.29) และตัดสินใจ

โดยเนนประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิของงาน (x=4.28) สวนขอที่มีคา

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

(x=4.17) 

 4)  ดานพฤติกรรมผูนําแบบผสมผสาน มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก (x=4.22) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการ

เสริมสรางขวัญ และกําลังใจเม่ือผลการปฏิบัติงานสําเร็จตาม

เปาหมาย (x=4.32) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหความ

สาํคญักบัการพัฒนาทมีงาน (x=4.28) และกลาทีจ่ะตดัสนิใจโดยยดึ

หลักความถูกตองเหมาะสม (x=4.26) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ มีการปรับตัวใหทันกับสถานการณ (x=4.13)

 3.  ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x=4.19) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 

ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และ

การจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

(x=4.23) รองลงมา คอื การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา เสรมิสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และรายงานผลการ

ดาํเนนิงานประจาํปของสถานศึกษา (x=4.22) และกาํหนดนโยบาย 

กํากับ ติดตาม และการพัฒนา การดําเนินงานตามแผนของ

สถานศึกษา (x=4.21) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริม

และสนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและ

ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ (x=4.12)

  เมื่อพิจารณารายดานพบวา

  1)  ดานกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม และการพัฒนา 

การดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x=4.21) เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ มีความเขาใจใน

ความมุงหมายหลกัการของการจดัการศกึษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (x=4.29) รองลงมาคือ มีการชวยเหลือ

สนบัสนนุและขวญักาํลงัใจในการดําเนนิงานของสถานศกึษา ใหเปน

ไปตามแผนและมวีธิกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง (x=4.26) และมคีวาม

เขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของชุมชน ทองถิ่น ที่ตั้งของ

สถานศึกษา (x=4.25) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการกํา

หนดแผนการกํากับ และติดตามรวมกับสถานศึกษา (x=4.13)

 2)  ดานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถานศึกษา และการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิน่ มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก (x=4.23) เรยีงลาํดบั

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการพิจารณาถึงความเปนไปไดและ

ความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการ หรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

กิจกรรม งานโครงงานที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

(x=4.29) รองลงมา คือ มีการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ

สถานศกึษา (x=4.28) และมกีารพจิารณาความสอดคลองของแผน

ปฏิบัติการประจําป กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา (x=4.26) สวน

ดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ มีการพิจารณาความถูกตองความ

สมบูรณของสาระการเรียนรูและความสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น (x=4.14)      

 3)  ดานสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x=4.12) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 

มกีารสนบัสนนุ สงเสรมิการทาํงานรวมกบัองคกรการพทัิกษสทิธเิดก็ 

(x=4.24) รองลงมา คือ มีการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาให

แกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคลให

มากที่สุด (x=4.21) และมีการสอดสอง ดูแลเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการ

เรยีนรูหรอืมรีางกายทีพิ่การ หรอืทพุพลภาพหรอืไมมผูีดแูลหรอืดอย

โอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง (x=4.18) สวนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสนับสนุนใหเด็กพิการไดมีการเรียน

รวมกับเด็กปกติ (x=3.97)

 4)  ดานมีส วนรวมในการบริหารดานวิชาการดานงบ

ประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานท่ัวไป

ของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x=4.20) เรียงลําดับ
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คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน

วิชาการของศึกษา (x=4.29) รองลงมา คือ มีสวนรวมในการจัดหา

ผลติสือ่เพือ่พัฒนาการเรยีน (x=4.28) และมสีวนรวมในการกาํหนด

แผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและสงเสริมใหมีการ

พัฒนาการอยางตอเน่ือง (x=4.21) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คอื มกีารใหขวญักาํลงัใจและยกยองเชดิชเูกยีรตแิกครแูละบคุลากร

อื่นในสถานศึกษา (x=4.12)

 5) ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เสริมสรางความ

สมัพนัธระหวางสถานศกึษากบัชมุชนและรายงานผลการดําเนนิงาน

ประจําปของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x=4.22) เรียง

ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการหารายไดทรัพยสินและ

ทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน 

(x=4.31) รองลงมา คือ มีการสงเสริมและกํากับติดตามเพื่อให

สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ศึกษาจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและของชาติ (x=4.29) และมีการสงเสริมและสนับสนุนให

สถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาทองถิ่น (x=4.28) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ประธานกรรมการสถานศึกษามีการแตงตั้งท่ีปรึกษาและ

คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม (x=4.09)

 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ

ผูบรหิารสถานศึกษากบัการมสีวนรวมในการบรหิารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 มคีวามสมัพนัธในทางบวกใน

ระดับมาก (r
xy
=.963) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้

 1.  ผลการวิจัยพฤติกรรมผู นําของผู บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

มลิวัลย กลิ่นจันทร (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความ

สัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความ

พึงพอใจในงานของคณะ สถานศึกษาเอกชนสังกัดสังฆมณฑล

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

รพีพรรณ บุญเกิด (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษา

ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมผูนาํกบัการบรหิารงานวชิาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554, บทคัดยอ) 

การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถาน

ศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมผูนําโดยรวม

ระดับมาก

 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ไดใหความสาํคญัใน

การบริหารงาน โดยทําใหผูอื่นทําตามในสิ่งที่ตั้งเปาหมายใหสําเร็จ

อยางเตม็ใจและรวมมอืเปนอยางด ีโดยทีไ่ดใช ความรู ความสามารถ 

ทําใหตนเองมีความนาเช่ือถือและทําใหทุกคนมีความเช่ือมั่นและ

ไววางใจ มีการใชความสามารถในการบริหารจัดการและการวาง

แผนงานที่ดี เขาใจคนอื่น และมีการตัดสินใจและการแกปญหาท่ีดี 

มีความเขาใจและยอมรับความแตกตาง มีทัศนคติเชิงบวก ใหกําลัง

ใจแกเพื่อนรวมงาน สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับผูอื่นและ

ส่ิงแวดลอม ใจกวาง เสียสละ ปฏิบัติตนใหเกิดความพึงพอใจและ

ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ 

ซึ่งสอดคลองกับ องอาจ วรรณวิสิทธิ์ (2554, หนา 21) พฤติกรรม

ผูนาํทีด่ ีควรมกีารปรบัตวัเขากับสภาพแวดลอมทีม่กีารเปล่ียนแปลง 

เปนผูมีความคิดสรางสรรคในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปนผูมวีสิยัทศันมองอนาคตไกลและใชกลยทุธในการบรหิารองคการ

ไปสูเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพแกองคการ มีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอดี มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง มคีวามประพฤตดิ ีมมีนษุยสมัพนัธ

ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

เปนผูท่ีมีความปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม และสอดคลองกับ 

สุริยน เผือกสกนธ (2548, หนา 13) ที่กลาววา พฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา คือ คนที่เปนผูชี้กําหนดทิศทางไปขางหนาให

ผูอ่ืนปฏบัิตติามโดยอาศยัการพูด การชกันาํ หรอืการแสดงพฤตกิรรม

เพื่อใหผูที่ตามมีความศรัทธาในแนวความคิดนี้ 1) มีความรู 2) มี

ความกลาหาญ 3) มีความเด็ดขาด 4) มีความยุติธรรม 5) มีความ

เปนทีเ่ชือ่ถอืได 6) มลีกัษณะทาทดี ี7) มคีวามขยนั อดทน 8) มคีวาม

กระตือรือรน 9) มีความซื่อตรง 10) มีความคิดริเริ่ม 11) มีความไม

เหน็แกตัวและมคีวามรูจกัตนเองและผูอืน่ จากเหตผุลดงักลาว ทาํให

ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคา

เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2.  ผลการวิจัยพฤติกรรมผู นําของผู บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยูใน

อันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ มลิวัลย กลิ่นจันทร (2549, 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
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ของผู บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของคณะ

สถานศกึษาเอกชนสงักดัสงัฑมณฑลนครราชสมีา ผลการวจิยัพบวา 

ดานพฤติกรรมผูนาํแบบมุงงาน มีคาเฉลีย่อยูในระดบัมาก สอดคลอง

กบังานวจิยัของ รพพีรรณ บญุเกดิ (2553, บทคดัยอ) ไดทําการวจิยั 

เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับการบริหาร

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมผูนําแบบ

มุงงาน มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยัของ ขวญัใจ 

เกตุอุดม (2554, บทคัดยอ) การศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมผู นําของผู บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ดาน

พฤติกรรมผูนําแบบมุงงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 เนือ่งจากวา ผูบรหิารในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดแสดงพฤตกิรรมในการ

เปนผูนําองคการหรือสถานศึกษาใหบรรลุความสําเร็จ โดยคํานึงถึง

ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่กําลังเปลี่ยนแปลง 

มีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานชัดเจน มีการประชุมเพ่ือ

วางแผนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมกํากับติดตามตรวจสอบการ 

ดําเนินงานตามนโยบาย มีการกําหนดแนวทางการบริหารที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถานศึกษา ใชทรัพยากรการบริหาร

อยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความตองการ 

มีการออกคําสั่งมอบหมายงานอยางเครงครัด ตัดสินใจโดยเนน

ประสทิธภิาพผลสมัฤทธิข์องงาน และไดเนนความสําเรจ็ของงานเปน

เปาหมายสูงสุด สอดคลองกับ เรดดิน (Reddin, 1970, pp. 46-47) 

ที่กลาววา พฤติกรรมแบบมุงงาน เปนแบบผูนําที่ใหความสําคัญแก

งานสูง เปนผูนําประเภทอุทิศตนใหแกงานหรือบุกงาน พฤติกรรม

แบบนี้มีลักษณะเปนการครอบคน จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานพฤติกรรมผูนําแบบ 

มุงงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในอันดับแรก

 3.  ผลการวิจัยพฤติกรรมผู นําของผู บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานพฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยูใน

อนัดบัสดุทาย สอดคลองกบังานวิจยัของ มลวิลัย กลิน่จนัทร (2549, 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของคณะสถาน

ศึกษาเอกชนสังกัดสังฑมณฑลนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 

ดานพฤติกรรมผู นําแบบเอาเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของรพีพรรณ บุญเกิด (2553, บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

กบัการบรหิารงานวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดาน

พฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554, บทคัดยอ) การศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธผิลของสถานศกึษา สังกดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัชลบรุี 

พบวา ดานพฤตกิรรมผูนาํแบบเอาเกณฑ มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารบางสวนในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังมี

การบรหิารจดัการตามระเบยีบของทางราชการทาํงานโดยขาดความ

ระมดัระวงั มกีารส่ือสารเปนการพดูจากนัมากกวาลายลักษณอักษร 

ยงัไมชอบแกไขส่ิงตางๆ ทีอ่อกนอกกรอบใหเขารปูเขารอย มองอดตี

ยิ่งกวาปจจุบัน มองการดําเนินงานที่แลวมามององคการท่ีสังกัด

ในลักษณะภาพรวมมากกวาคํานึงถึงสมาชิกเป นรายบุคคล 

ยึดกระบวนการและขอเท็จจริง ใหความสนใจในความสําเร็จของ

งานตํ่า และมีสัมพันธภาพกับผูรวมงานยังคอนขางตํ่า จึงสงผลให

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานพฤติกรรมผูนําแบบ

เอาเกณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 4. ผลการวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยัของ บุญทนั นามศิร ิ(2548, หนา 

172-195) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทและการมีสวนรวม

ในการบริหารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 ผลการศึกษา

พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร 

เขต 1 มีคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ จําเนียน ดามัง (2548, หนา 76-78) ทําการศึกษาเรื่อง การมี 

สวนรวมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

งานสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 

อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา ระดับการ 

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ บริหาร

งานของสถานศึกษา โดยแยกเปนรายกลุม พบวา ผูแทนผูบริหาร 

ผูแทนครู และผูแทนผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการบริหารงาน

สถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อานนท 

นามเพ็ง (2550, หนา 166-167) ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม

ในการบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่การศกึษารอยเอ็ด 
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เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษารอยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยูในระดบัมาก 

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 

69-72) ทําการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่ง

อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนในโครงการหนึง่อาํเภอหนึง่โรงเรยีนในฝน ในการ

จัดการศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 

และดานบริหารทั่วไปเรียงลําดับจากการมีสวนรวมมากที่สุด

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ ไผลอม (2548, หนา 68-71) 

ทําการศึกษาเรื่องความตองการและการมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความตองการและการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาสระแกว เขต 1 โดยจาํแนกตามขนาดสถานศกึษา ผลการ

วิจัยพบวา ความตองการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ มะลิกามาศ เสงี่ยมแกว (2550, หนา 74-76) 

ทําการศึกษาเรื่องการนําเสนอรูปแบบการมี สวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การมีสวน 

รวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค เขต 3 โดยรวม

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดเขา

มามสีวนรวมในการคดิ ตดัสนิใจ ปฏบิตั ิและรบัผดิชอบ ในกิจกรรม

ตางๆ ใหความชวยเหลือ ทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 

มีการดําเนินการรวมกันในกระบวนการวางแผน รวมดําเนินการ

รวมประเมนิ และรวมปรบัปรงุแกไข เพือ่ใหการปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆ 

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงสอดคลองกับ พระราช-

บญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2545 และฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2553) ไดกาํหนดใหผูปกครอง ชุมชน 

เอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยจะสําเร็จเจตนารมณ

ของกฎหมายฉบับนี้ไดนั้น จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หนา 3-4) 

1) สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนยอมรับการ

เปลีย่นแปลงทางการศกึษา จะตองเปดใจกวางและคิดวาสถานศึกษา

มใิชแหลงความรูเพยีงแหงเดยีว แตความรูทีอ่ยูลอมรอบสถานศกึษา

น้ันยังมีอีกมากมาย การยอมรับภูมิปญญาชาวบานน้ันมีคุณคา 

จะเปนหนทางที่ทําใหสถานศึกษาเปดรับการบูรณาการระหวางภูมิ

ความรูของสถานศึกษาและภูมิความรูจากชาวบาน เพื่อใหเกิด

ประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง 2) คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมาย ในเรื่องนี้ทางราชการจะตองมีการประชาสัมพันธให

ความรู เกี่ยวกับบทบาทหนาที่เพราะเทาที่คนพบจากการวิจัย 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนดี

พอและการคดัเลอืกสรรหาบคุคลดงักลาว จะตองไดผูทีส่มคัรใจและ

มคีวามเขาใจในการศกึษา ซึง่ถาหากไดคณะกรรมการสถานศกึษาฯ 

ที่มีคุณภาพ ก็จะเปนสวนที่ผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับชุมชน มีขอมูลและทราบ

ความตองการของชุมชนดีพอ ซ่ึงยอมจะมองเห็นแนวทางในการ

แกไขปญหา 3) การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอน เปน

หนาท่ีของสถานศกึษาทีจ่ะตองมคีวามพรอมในทกุดาน ไมวาจะเปน

บคุลากร อปุกรณ อาคารสถานที ่เพื่อใหเด็กไดเรียนอยางเสมอภาค

สําหรบักระบวนการเรยีนรูจะตองใหเดก็ทกุคนมคีวามสามารถเรยีน

รูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด นั่นก็คือ

การยดึเดก็เปนศนูยกลาง สถานศึกษาจะตองรวมกบัภาคเอกชนเพือ่

สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนเพื่อ

ใหชุมชนมีการจัดการศึกษา ใชภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อ

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 

4) หลักสูตร นับวาเปนหัวใจของการศึกษา เปรียบเสมือนเปาหมาย

ของการเดินทางหรือเข็มทิศของการศึกษา เพราะถาหลักสูตรไมมี

เข็มทิศในการเดินทางก็จะไมทราบวาจุดหมายคืออะไร อยูท่ีไหน 

กลายเปนการเดินทางอยางไรจุดหมาย ดังนั้นหลักสูตรจะตองได

มาตรฐานสากล ผูทําใหหลักสูตรไดมาตรฐาน นอกจากกระทรวง

ศึกษาธกิารแลว สถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

จะตองเปนผูรวมกนัพจิารณากาํหนด โดยยดึความตองการของสงัคม

เปนเกณฑ นอกจากน้ีการวัดผลจะตองเที่ยงตรง ตลอดจนใชส่ือ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจะสอดคลองกับการเรียนการสอน 

 ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอ

การพัฒนากิจกรรมสําคัญที่ตองทําก็คือ ผลักดันใหบุคคลไดมี

สวนรวมอยางจริงจัง ในการดําเนินงานพัฒนา ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลัก

สําคัญที่วา การมีสวนรวมเปนวิธีการที่จะไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพความตองการ และเจตคติของบุคคล ถาบุคคลไดมีสวนรวม 

ในการคิดคนปญหา และวางแผนพัฒนาแลวจะทําใหบุคคลยอมรับ



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       71

แผนงานโครงการพัฒนานัน้ๆ เปนการสรางประชาธปิไตยขัน้พืน้ฐาน 

บุคคลตองมีส วนรวมในการพัฒนาหนาที่การงานของตนเอง 

จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหการมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคา

เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

 5. ผลการวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานใหความเห็นชอบแผน

ปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และการจัดทําสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกบัความตองการของทองถ่ิน มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได

ปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดให โดยท่ีมีการศึกษา

และทาํความเขาใจเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารประจาํปของสถานศึกษา 

มกีารพจิารณาความสอดคลองของแผนปฏบิติัการประจาํปกบัแผน

พัฒนาของสถานศึกษา มีการพิจารณาถึงความเปนไปไดและความ

เหมาะสมเก่ียวกับวิธีการ หรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

กิจกรรม งานโครงงานท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

มีการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา มีการศึกษา

หลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีการพิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการ

เรียนรูของสถานศึกษา มีการพิจารณาความถูกตอง ความสมบูรณ

ของสาระการเรียนรู และความสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33-63) จากเหตุผล

ดังกลาวจึงทําใหการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานใหความเห็นชอบแผน

ปฏบิตักิารประจาํปของสถานศกึษา และการจดัทาํสาระหลกัสตูรให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เมื่อเทียบกับในดานอื่นจะอยูในอันดับแรก

 6.  ผลการวิจัย ผลการวิจัยการมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดาน

สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

ทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

อยูในอันดับสุดทาย ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 ไดปฏบิตัติามทีก่ระทรวงศึกษาธกิารไดกาํหนดให 

โดยทีม่กีารจดัทาํขอมลู สารสนเทศทีเ่กีย่วของกบัจาํนวนผูเรยีนการ

คมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ มีการสนับสนุนและจัดหาที่เรียนให

แกเด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษา มีการจัดหาทุนการ

ศึกษาอุปกรณการศึกษาและสิ่งจําเปนอื่นๆ แกผูเรียนที่ขาดแคลน 

มกีารสนบัสนนุใหเดก็พิการไดมกีารเรียนรวมกบัเดก็ปกต ิมกีารสอด

สอง ดูแลเด็กท่ีไดรับการทารุณ กดขี่ ขมเหงลวงละเมิดทางเพศ 

ใชแรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ใหไดรับความชวยเหลือและสงไปขอ

รับบริการที่เหมาะสม มีการสอดสอง ดูแลเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการ

เรียนรูหรือมีรางกายที่พิการ หรือทุพพลภาพ หรือไมมีผูดูแลหรือ

ดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีการสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ

การพฒันาเปนรายบคุคลใหมากทีส่ดุ มกีารสนบัสนนุ สงเสรมิการทํา

งานรวมกบั องคกรการพทิกัษสทิธเิดก็ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546, 

หนา 33-63) จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ดานสงเสรมิและสนบัสนุนใหทกุคนไดรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยาง

ทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เมื่อเทียบกับในดานอื่นจึงอยูในลําดับสุดทาย

 7. ผลการวิจัยพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

การมีส วนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก 

(r
xy
=.963) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงาน

วิจัยของ อุบล สุวรรณศรี (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานของครสูถานศกึษาประถมศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําของผู

บริหารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ

ครูสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 1 ในทางบวกที่ระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554, 

บทคัดยอ) การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถาน

ศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี เปนไปในทางบวก ในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มลิวัลย กลิ่นจันทร 

(2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
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พฤตกิรรมผูนาํของผูบรหิารสถานศกึษากับความพงึพอใจในงานของ

คณะสถานศึกษาเอกชนสังกัดสังฑมณฑลนครราชสีมา ผลการวิจัย

พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับ

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครูโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง

ทุกดาน อยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05

 ทั้งนี้เนื่องมาจาก พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

เปนปจจยัทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหการมสีวนรวมในการบรหิารสถานศกึษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจะชวยให

ชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาทําใหงายตอการระดม

ทรัพยากรที่มีอยู  ในท องถิ่นมาใช  ในการจัดการศึกษาให  มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทําใหการจัดการศึกษาเกิด

ประโยชนสงูสดุในกบันกัเรยีน และทาํใหการทีช่มุชนเขามามบีทบาท

ในการจัดการการศึกษานั้นจะชวยพัฒนาระบบ และกระบวนการ

จัดการศึกษา และทําใหภารกิจของสถานศึกษาในทุกๆ ดานบรรลุ

เปาหมาย และวัตถุประสงคของสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 6, 22) ไดอธิบาย

ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความเกี่ยวของ

กันอยางมากกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีจ่ะตองพฒันาไปพรอมๆ กนั 

เพื่อนําไปสู การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล ผูบริหารของสถานศึกษาจําเปนตองมีทักษะในการ

บริหารงาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีสวนสําคัญ

ที่เก่ียวของสัมพันธกันของสวนยอยตางๆ พฤติกรรมผู นําของ

ผูบริหารสถานศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทาง เพื่อทําใหการนํา

พาสถานศกึษาใหไปในทศิทางทีถ่กูตอง และบรรลวุตัถุประสงคของ

สถานศึกษาที่ตั้งไวอยางมีคุณภาพแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ยังเปดโอกาสใหผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิน่มสีวนรวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย 

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับการมีส วนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก

ในระดับมาก (r
xy
=.963) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
 1.  ผลการวิจัยพบว า พฤติกรรมผู  นําของผู บริหาร

สถานศึกษาดานพฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

ดังนั้น ผูบริหารควรบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ

ทํางานอยางระมัดระวัง สื่อสารเปนลายลักษณอักษรมากกวาการ

พูดจากัน ยึดกระบวนการและขอเท็จจริง ใหความสนใจในความ

สําเร็จของงานตํ่า และสัมพันธภาพกับผูรวมงานตํ่า ใหความสําคัญ

แกงานมากกวาสัมพันธภาพกับผูรวมงาน และยึดกระบวนการและ

ขอเท็จจริง 

 2.  ผลการวิจัยพบว า การมีส วนร วมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานสงเสริม

และสนบัสนนุใหทกุคนไดรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยางทัว่ถงึและได

รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคาเฉล่ียนอยสุด ดังนั้น สถานศึกษา

ควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับจํานวนผู เรียน

การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกจิ สนบัสนนุและจดัหาทีเ่รยีนใหแก

เด็กในพื้นที่บริการไดเขาเรียนในสถานศึกษาใหมากที่สุด จัดหาทุน

การศึกษา อุปกรณการศึกษาและส่ิงจําเปนอื่นๆ แกผู เรียนท่ี

ขาดแคลน สนับสนุนใหเด็กพิการไดมีการเรียนรวมกับเด็กปกติ 

สงเสริมผูที่ดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 

สนับสนุน ใหสถานศึกษาใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ

การพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากที่สุด 

 3.  ผลการวิจัยพบว  าพฤติกรรมผู นํ าของผู บริหาร

สถานศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการบริหารสถาน

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การเขา

มารวมทาํหนาทีใ่นการบรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา

ควร ใหการสนับสนุน การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดนโยบาย กํากับ 

ติดตาม และการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และการ

จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

ทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ใหคณะกรรมการสถาน

ศึกษาและครูเขามามีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ ดานงบ

ประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป

ของสถานศกึษา ควรมกีารระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา เสรมิสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนและรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2
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  2.  ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ

บรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

  3. ควรศึกษาพฤติกรรมผู นําของผู บริหารสถานศึกษา

ที่ ส  งผลต อการมีส  วนร  วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และเขตการศึกษาอื่นๆ
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