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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of administrators’ leading characteristics of child 

development centers under the jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao province, 2) the level of 

community’s participation in academic administration of child development centers under the jurisdiction of 

sub-district administration in Chachoengsao province, 3) the relationship between administrators’ leading 

characteristics and community’s participation in academic administration, and 4) the prediction coefficients of the 

elements of administrators’ leading characteristics affecting community’s participation in academic administration in 

those child development centers. The 288 samples consisted of 79 administrators and 209 teachers who 

participated in those child development centers under the jurisdiction of sub-district administration in 

Chachoengsao province. Questionnaires were utilized to colleet data Frequency, percentage, mean and standard 

deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) and multiple regression 

analysis (stepwise method) were employcd for data analysis.

 The research findings shown as the following details :

 1)  The level of administrators’ leading characteristics of child development centers under the jurisdiction of 

sub-district administration in Chachoengsao province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from 

high to low; namehy, aspects of virtues and ethics, management ability, leadership being personality, and vision, 

respectively.

 2)  The community’s participation in academic administration of child development centers under the 

jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao province as a whole was at a high level, ranking by the 

mean scores from high to low; namely, follow up and evaluation, mutual benefit, joint action, planning, and brain 

storming.

 3)  The relationship between administrator’ leading characteristics and community’s participation in 

academic administration of child development centers under the jurisdiction of sub-district administration in 

Chachoengsao province was positively correlatel at a high signifieantly level of .05 at a high level (rxy=.796) of .05 

respectively.

 4)  The administrators’ leading characteristics affected affeeling the community’s participation in academic 

administration of child development centers under the jurisdiction of sub-district administration in Chachocngsao 
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province which can be accountcd for the virtues and ethics, managemcnt ability, personality, vision and leadership 

and could concurrently prcdicted for 71.40 % on the community’s participation in academic administration of those 

child development centers at a level of .05 respectively. It the equation could be written in standardized score as; 

Z’y = .400X5 + .640X4 + .275X2.

Keywords : Administrators’ leading characteristics, Community’s participation, Academic administration, jurisdiction 

of sub-district administration

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน

ตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) ศกึษาความสมัพันธระหวางคณุลกัษณะของผูบรหิารกบัการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการของ

ศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา 4) ศกึษาคณุลกัษณะของผูบรหิารทีส่งผลตอการมสีวนรวมของชมุชน

ในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา กลุมตวัอยางใชในการวจิยัครัง้นี ้ผูวจิยั

เลือกศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไดแก ผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 

209 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 288 

คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบ เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอย

พหุคุณ (stepwise multiple regression analysis)

 ผลการวิจัยพบวา

 1) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยู

ในระดบัมากเรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอยคอื ดานคณุธรรม จรยิธรรม รองลงมาคอื ดานความสามารถในการบรหิารดานการเปนผูนาํ

ดานบุคลิกภาพสวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานวิสัยทัศน

 2) การมสีวนสวนของชุมชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัมคีาเฉลีย่โดย

รวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือการรวมติดตามประเมินผล รองลงมาคือ การรับประโยชนรวมกัน 

การรวมลงมือการรวมวางแผน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การระดมความคิด

 3) คณุลกัษณะผูนาํของผูบริหารกบัการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เล็ก สงักดัองคการบรหิาร

สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรามีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy = .796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) คณุลักษณะผูนาํของผูบริหารทีส่งผลตอการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เล็ก สงักดัองคการ

บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถในการบริหาร ดาน

บุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน ดานการเปนผูนําสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ สามารถพยากรณ การมีสวนรวม

ของชมุชนในการบริหารงานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดรอยละ 71.40 เขยีนเปน

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ Z’y = .400X
5
 + .640X

4
 + .275X

2
 สวนดานวิสัยทัศน และดานการเปนผูนําไมสงผลตอ

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

คําสําคัญ : คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร, การมีสวนรวมของชุมชน, การบริหารงานวิชาการ, องคการบริหารสวนตําบล
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีผล

บังคับใช ทําไหมีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการศึกษาโดย

เฉพาะอยางยิ่งดานการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการ

ทางการศกึษา โดยเปดโอกาสใหชมุชนเขามามสีวนรวมในการจดัการ

ศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา หลักการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน 

องคกรเอกชนตางๆ และการกระจายอํานาจสู สถานศึกษา

นอกจากนี ้ไดใหความสาํคัญกบัการกระจายอาํนาจ การบรหิาร และ

การจัดการศึกษามาตรา 39 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา

ของแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน ผูปกครอง ผูแทนครู 

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย

เกาสถานศึกษา ผูเเทนพระภิกษุสงฆ และหรือองคกรศาสนาอื่นใน

พืน้ทีแ่ละผูทรงคณุวุฒ ิกรรมการ คุณสมบตัหิลักเกณฑ วธิกีารสรรหา

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง

และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหผู บริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พีน้ฐาน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2547ก, หนา 4-5)

 การบริหารการศึกษาถือไดวาเปนงานท่ีมีความสําคัญอยาง

หนึง่เพราะความเจรญิรุงเรอืง ความกาวหนาและเสถยีรภาพของชาติ 

ทั้งทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการทหาร ลวนขึ้นอยูกับ

คณุภาพและเสถยีรภาพของชาต ิปจจบุนัการบรหิารการศกึษามสีวน

ประกอบที่สําคัญที่จะทําใหองคการหรือหนวยงานประสบความ

สําเร็จมีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว นั่นคือ 

บุคคลทําหนาที่เปนผูนํา เปนหัวหนา หรือผูบังคับบัญชาในสถาน

ศึกษาหัวหนาสถานศึกษาไมวาจะเรียกชื่ออยางไร เชน ครูใหญ 

อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ ตางมตีําแหนงเปนผูบริหารงานของ

สถานศึกษาที่จะตองแสดงบทบาทของผูนําในสถานศึกษาที่มีหลาย

รูปแบบ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาและริเริ่มงานตางๆ 

ของสถานศึกษาใหบรรลุตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารจะตองเปนบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธกับบุคคล

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหกิจกรรมตางๆ 

สามารถดําเนินไปไดดวยความราบรื่นและเกิดประสิทธิผลตอสถาน

ศกึษา การบรหิารสถานศกึษาใหบรรลผุลสาํเรจ็ตามจดุมุงหมาย อยู

ที่ประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในสถานศึกษาอยางนอย 4 

งาน คอื การบรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงาน

บคุคล และการบรหิารทัว่ไป (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545, หนา32)

 ผู บริหารในสถานศึกษาประกอบดวย ผูอํานวยการและ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการบริหารงาน

เพื่อใหสถานศึกษาไดดําเนินการตามภารกิจ ดังนั้นผูบริหารจึง

มีความสําคัญไมแพกัน ซึ่งผูบริหารนอกจากจะมีลักษณะตางๆ ที่

บงบอกถงึความเปนผูบรหิารทัง้ดานบคุลกิภาพ ความรูความสามารถ

มีบารมี มีอํานาจที่นาเกรงขาม เปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสก็ตาม 

แตส่ิงที่ขาดไมไดเลยก็คือพฤติกรรมผูนําที่จะตองนําพาสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรที่เก่ียวของไปสูการพัฒนา เพื่อใหบรรลุผลตาม

เปาหมายของการศึกษาชาติ พฤติกรรมผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับผูบริหารในสถานศึกษาในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ผูนํายังเปนผูสรางคานิยม แรงบันดาลใจและ

ความเชื่อ รวมท้ังตองสื่อสารคํานิยมและความเชื่อดังกลาวสูผูตาม 

การสรางความมีสวนรวมของชุมชน พฤติกรรมผูนําตองมีความ

สัมพันธกับการบริหารแบบมีสวนรวม ในการบริหารสถานศึกษาท่ี

ประสบกับอุปสรรคจนไมสามารถบริหารงานไดตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีวางไว เพราะผูบริหารมีวิธีการบริหารงานท่ีแตกตาง

กันและมุ งบริหารงานตามภาระหนาที่ได รับมอบหมายเพียง

อยางเดียว ซ่ึงไมเพียงพอที่จะทําใหสถานศึกษาไปสูเปาหมายได

 (Lipham & Hoch, 1974, p. 34)

 เพื่อประสิทธิภาพของงานในองคการมีความจําเปนตองให

สถานศกึษาเปนหนวยงานท่ีมคีวามสาํคญัสงูสดุในการจดัการศกึษา

เพราะคณุภาพการศกึษาทีไ่ดจะสะทอนถงึคณุภาพของสถานศึกษา

โดยตรง นอกจากนี้ “ความเปนนิติบุคคล” ยังสงผลใหการบริหาร

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

และพฒันาใหดขีึน้ กอปรทัง้แนวทางในการบรหิารและจัดการศกึษา

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใหมีองค

คณะบุคคล หรือคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการบริหารมาก

ขึน้ การทีค่ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจะปฏิบตัติามอาํนาจ

หนาที่ “กํากับสงเสริม และสนับสนุน” สถานศึกษาไดดีนั้นจําเปน

ตองมีการกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที่ใหชัดเจนมีองคประกอบที่

เหมาะสม และจะตองมีศักยภาพทั้งความรู ทักษะ และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคและเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ใหไดสมบูรณ สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษาไดตระหนกัในความจาํเปนและความสาํคญั

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสนับสนุนใหมี

การศึกษา “สภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวมในการบริหาร

เเละจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ขึ้น

เพื่อจะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนสงเสริม 

และพัฒนาตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 16)
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 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคคลใน

ชุมชนเเละตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้

เพื่อจะไดมีตัวแทนแจงขาวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในทาง

สรางสรรคใหประชาชนท้ังหลายไดรับทราบเปนผูประสานงาน

ชวยเหลือพัฒนาโรงเรียน รวมท้ังไดเขาไปรวมดําเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน และชวยแกไขปญหาของโรงเรียน ดังนั้นกระทรวง

ศึกษาธิการจึงไดออกระเบียบโดยใหโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยางนอยโรงเรียนละ 9 คน แตไมเกิน 15 คน คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

แผนแมบท แผนพัฒนาโรงเรียน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ มีสวนรวม

ในการบริหารการเงิน งบประมาณ แสวงหาใหการสนับสนุนดาน

การเงิน วัสดุอุปกรณตลอดจนวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง

ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชนและเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย จะเห็นไดวาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนคณะบุคคลที่มีความตั้งใจ เสียสละ 

อุทิศตน เขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาประกอบ

กับมีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของ

โรงเรียนใหบรรลเุปาหมายไดอยางดยีิง่ หากขาดกลุมบคุคลดงักลาว

แลวอาจทําใหการจัดการศึกษาไมประสบความสําเร็จ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545, หนา 16-17)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547ข, 

หนา 21-22) ไดสรุปสภาพการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบันที่

เปนปญหาอปุสรรคตอการบรหิารจดัการ คณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในระดับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง

ขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาท่ี บุคคลท่ีเขารวมเปนคณะ

กรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษา มากกวาไดรับ

การคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง ทําใหขาดความ

กระตือรือรนในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ วิธีการทํางานรวม

กันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ และประสบการณ เชน ทักษะ

รวมประชุมตัดสินใจ เปนตน สถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวา

คณะกรรมการเปนเพียงผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา

มากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลที่

เกิดขึ้น กรรมการสถานศึกษาสวนหน่ึงยังคิดวาการบริหารจัดการ

ศึกษาเปนหนาที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเปน

เพียงที่ปรึกษาหรือผู ปฏิบัติตามการรองของจากสถานศึกษา 

การประชมุจงึขาดความตอเนือ่งและความพรอมเพรยีง ระบบขอมลู

สารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเปนจุดออนที่สําคัญของ

การบรหิารจดัการนาํขอมลูไปใชในการพจิารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสถานศกึษาบางสวนยงัขาดความชดัเจนในบทบาทที่

จะตองมีการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถาน

ศึกษาอยางใกลชิด (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2551, 

หนา 26)

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริม

และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

ใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัยท่ีเขารับ 

บรกิารภายในศนูยไดรบัการพฒันาครบทัง้ 4 ฐาน ไดแก ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา พรอมไดจัดทํามาตรฐานการศึกษา 

องคการปกครองสวนทองถิน่ และเกณฑการประเมนิตามมาตรฐาน

ขึ้น เพื่อใหองคการปกครองสวนทองถิ่นนําไปปรับปรุงพัฒนาศูนย

พฒันาเดก็เลก็ ใหมคุีณภาพเปนไปตามมาตรฐานดงักลาว เพือ่รองรับ

การประเมินจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด 

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการประเมินมาตรฐานการศึกษา 

(ขั้นพื้นฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการปกครองสวนทองถิ่น

ในปการศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้น 210 แหง จากสรุปรายงานของ

ทองถิ่นจังหวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีผลผานการประเมิน 36 แหง 

และปรับปรุง 174 แหง จะเห็นไดวา ผลการประเมิน มาตรฐาน

การศึกษา สังกัดองค การปกครองส วนท องถิ่น จังหวัดมี

มาตรฐานแตกตางกนั (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่, 2551, 

หนา 16)

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือวาเปนสถานศึกษาแหงหนึ่งที่มี

บุคลากรในการดําเนินงานดานการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ถอืเปนองคการแรกทีจ่ะตองมกีารจดัการศกึษา ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตราที่ 4 ในแงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสมบรูณ

ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา การดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ผูที่มีบทบาทสําคัญในการจะผลักดันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไปในทิศทางใดก็คือผูบริหารของแตละแหง โดยเฉพาะผูบริหารที่ 

มีคุณลักษณะดานวิสัยทัศน ดานภาวะผูนํา ดานคุณธรรม ดาน

มนุษยสัมพันธ มีนักการศึกษาหลายทาน เชน เทื้อน ทองแกว และ

เฉลา ประเสริฐสังข (2540, หนา 10) ไดกลาวถึงลักษณะของ

ผูบริหาร (ผูนํา) ที่ดีเเละประสบความสําเร็จในการทํางานวาควรมี

คุณสมบัติเบ้ืองตน ไดแก สติปญญา เฉลียวฉลาด มีความยืดหยุน 

ไหวพริบดี มีความสามารถในการวิเคราะหวิจารณ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเปนผูรอบรู เปนที่พึ่งพาของลูกนองได รูจักปรับตัว 

มคีวามประพฤตดิ ีมวีสัิยทศัน สวนคุณสมบตัใินการปฏิบตังิาน ไดแก 

ตื่นตัวตอแนวคิดใหมๆ มีใจกวาง รูวาอะไรควรรีบดวนไมรีบดวน 
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รูจักฟง และเลือกความเห็นที่ดี อดทนหนักแนน มีความสามารถใน

การปรบัปรุงงานและรูจักพจิารณา ซ่ึงสอดคลองกบั สมบตั ิธาํรงธัญ

วงศ (2543, หนา 70) ท่ีกลาววา ผูนาํทีม่วีสิยัทศันยอมมคีวามมุงมัน่

ทีจ่ะพัฒนาองคการใหมคีวามกาวหนาและมัน่คงตอการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยี ที่กอใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมอยู เสมอ 

ผู นําที่มีวิสัยทัศนจะพยายามนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 

ใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาองคการ ซึ่งสอดคลอง

กบั พนสั หนันาคนิทร (2542, หนา 66) ทีก่ลาววาผูบรหิารเปนกาํลงั

สําคัญที่จะทําใหโรงเรียนนั้นเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง บุคคลที่จะเปน

ผูบริหารตองมีคุณสมบัติ ไดแก มีสุขภาพดี เฉลียวฉลาด มีอารมณ

มัน่คงมคีณุธรรมสงู มคีวามประพฤตดิ ีในการบรหิารศนูยพฒันาเดก็

เล็ก ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจดาน

ตางๆ โดยตรง เพราะการบรหิารงานแตละฝายยอมมกีจิกรรมตางๆ 

ทีจ่ะตองปฏบิตั ิเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีต่ัง้ขึน้ระหวางการดาํเนนิ

งานผูบริหารอาจจะประสบกับปญหาและอุปสรรคนานาประการ 

ปญหาที่เกิดขึ้นยอมมาจากสาเหตุหลายประการ ประการหนึ่งคือ

คุณลักษณะการบริหารของผูบริหารเอง การที่ผูบริหารจะปฏิบัติ

ภารกิจของตนเองไดดีมีประสิทธิสภาพนั้น ตัวผูบริหารเองจะตองมี

ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดี 

ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยการศึกษาอบรมและฝกฝนอยูตลอดเวลา

 ดังนั้นผูบริหาร จึงเปนผูมีความสําคัญสูงสุด ที่จะมาบริหาร

งานตางๆ ภายในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งผูบริหารตองมีความสามารถในการแกปญหา

มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได ตองประสานงานประสานความรวมมือระหวางบุคคล เพื่อ

ขับเคลื่อนใหงานบรรลุเปาหมาย ผูบริหารจึงตองอาศัยศิลปะความ

เขาใจถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย เพื่อเขาใจความรูสึกนึกคิด

จติใจในสวนลกึของผูรวมงาน การเขามามสีวนรวมหรอืการรเิริม่โดย

ประชาชนในชมุชนเอง เปนวธิกีารทีส่บืเนือ่งมาจากปรชัญาทางการ

เมอืงแบบประชาธปิไตยทีเ่ชือ่วา มนษุยทกุคนมคีวามสามารถ ตัดสิน

ใจในทางเลอืกตางๆ ไดอยางถกูตอง หากวาเขามขีอมลู เพยีงพอและ

อยู ในสภาพที่มีการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีการเขามามี

สวนรวมอยางเตม็ทีใ่นกจิกรรมการพัฒนาของคนในชมุชน นอกจาก

จะเปนการกระตุนใหคนในชุมชนไดมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนแลว ยังไดแสดงความนัยของการชวยเหลือตัวเอง ซึ่งจะนํา

ไปสูการพึ่งตนเองไดในท่ีสุด (Hoy & Miskel; อางถึงในธรรมรัตน 

ธรรมพุทธวงศ, 2551, หนา 1)

 การใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนิน

กจิกรรมพฒันาทองถิน่ โดยเริม่ตัง้แตการมสีวนรวม คคิคนหาสาเหตุ

ของปญหาที่เกิดขึ้น การหาแนวทางแกไขปญหา การตัดสินใจเลือก

แนวทางการวางแผนการแกไขปญหา รวมทั้งการรวมปฏิบัติใน

กจิกรรมการพฒันาทองถิน่ทีจั่ดขึน้ในชมุชนและการประเมนิผลงาน 

กิจกรรมที่ไดปฏิบัติไปแลว การมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวเปน

กระบวนการเรียนรูที่ประชาชนไดรับการลงมือกระทําเอง โดย

เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและทําใหทราบถึงวิธีการท่ีจะ

จัดการกับปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางถูกตอง และทําให

ประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น นอกจากนั้นยังชวยใหประชาชนเกิดการคิดเปน ทําเปน 

และมีความรูสึกวากิจกรรมเหลาน้ัน พวกตนมีสวนเปนเจาของ

โครงการอยางแทจริง อันจะทําใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีทิศทางของการพัฒนาอยางชัดเจน (พูลศักดิ์

ชูพาณิชสกุล, 2550, หนา 2-3)

 จากหลักการ แนวคิดที่กลาวมาขางตน การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหประสบผลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค และเปนไปตามเปาหมาย ผูบรหิารเปนบคุคลที ่สาํคญั

อยางยิ่ง ที่จะประสานและขับเคล่ือนระบบการพัฒนาองคการให

กาวหนา นําพาชุมชนใหมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

และมีสวนในการเสนอความคิคเห็น เพื่อใหการจัดการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารไมมีคุณภาพ 

ไมเปนผู นําที่ดีก็จะไมสามารถพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา 

จดัการเรยีนรูของเดก็ ไมประสบผลสาํเรจ็ (ประมวล ชินวงษ, 2547, 

หนา 2) ผูวิจัยมีความเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแนวคิดท่ีดีที่ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตองจัดใหเปนความจําเปนอยางมากของชุมชน โดยศูนย

พฒันาเดก็เลก็ ผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล และครผููดแูลเดก็

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชน เขามาสวนรวมในการ

บริหาร เพราะผูบริหารตองพัฒนาการเรียน เพื่อนําพาองคการไปสู

จุดหมายปลายทางตามความคาดหวังของสังคม ชุมชนผูปกครอง 

และเดก็ จากเหตผุลทีก่ลาวมาแลวขางตนผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็กให เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อผลลัพธที่เกิดกับเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ

อยางสมบูรณ สมดังจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขององคการ

บริหารสวนตําบล

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดับคณุลกัษณะของผูบรหิารในศนูยพฒันา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงทรา
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 2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางคณุลกัษณะของผูบรหิาร 

กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมี

สวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพัฒนาเดก็เลก็

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของเนื้อหา
 1. คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย ดานวิสัยทัศน 

ดานบคุลกิภาพ ดานความเปนผูนาํ ดานความสามารถในการบรหิาร

ดานคุณธรรมจริยธรรม

 2. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกอบดวย การระดมความคิด การรวม

วางแผน การรวมลงมือ การรวมติดตามประเมินผล และการรับ

ประโยชนรวมกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร และครูผูดูแล

เด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 

209 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 288 คน

 2. กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกศึกษาจาก

ประชากรทั้งหมด ไดแก ผูบริหารองคการบริหารในองคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก 

จาํนวน 209 คน ศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 288 คน

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร และการมีสวนรวมของชุมชนในการ

บริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ชุนชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้

 1. ทาํหนงัสอืเสนอตอบัณฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทรออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ถงึทองถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทราเพือ่ขออนญุาตในการเกบ็ขอมลูเพือ่การ

วิจัยจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว

 2. นําหนังสือเสนอตอทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อ

พิจารณาแลวเสนอหนังสือตอนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ได

กําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล

 3. การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยสงดวย

ตนเอง

 4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมดวยตนเอง 

หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 1 สัปดาห

การวิเคราะหขอมูล
 ผู  วิ จัยตรวจสอบความถูกตั้ งของเเบบสอบถามและ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้

 1.  วิเคราะหข อมูลสถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบ 

สอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่และคํานวณเปนคารอยละ

 2.  วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยการหาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D )

 3.  วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

งานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( . .S D )

 4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหาร กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

 5. วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการ

มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหา

คาสมการถดถอยพหุคูณแบบ stepwise (Multple Regression 

Analysis : stepwise)

สรุปผลการวิจัย

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 65.97 รองลง

มา ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 25.69 

ปริญญาโท มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.33 มีประสบการณ

ในการทํางาน 6–10 ป มากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

32.99 รองลงมา 11–15 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.94 

ไมเกิน 5 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 19.79 และ 16 ป ขึ้นไป 

44 คน คดิเปนรอยละ 15.28 ตาํแหนงหนาที ่มากทีสุ่ดคอื พนกังาน

สวนตาํบล จาํนวน 158 คน คดิเปนรอยละ 54.86 รองลงมาผูบรหิาร

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 79 คน คิคเปนรอยละ 27.43 

และลูกจางประจํา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 17.71

 2. ผลของการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด มีคาเฉลี่ย 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก (x  = 4.35) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (x = 4.41) 

รองลงมา คอื ดานความสามารถในการบรหิาร (x = 4.39) ดานการ

เปนผูนํา (x = 4.33) ดานบุคลิกภาพ (x = 4.32) สวนดานที่มีคา

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานวิสัยทัศน (x = 4.31) เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา

 1) ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 4.31) 

เรียงลาํดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบรหิารสงเสรมิใหบุคลากร

มคีวามผกูพันตอศนูยพฒันาเดก็เลก็และมุงมัน่ในการพฒันางานของ

ศนูยพฒันาเดก็เลก็ (x = 4.46) รองลงมา คอื ผูบรหิารจดัใหมรีะบบ

บริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหาของ

ศนูยพัฒนาเดก็เลก็ (x= 4.36) และผูบรหิารมุงหวงัถึงความเปนเลศิ

ของศนูยพัฒนาเด็กเลก็แหงนี ้ซ่ึงเปนผลลพัธแหงความสาํเรจ็รวมกัน 

ของบคุลากรทกุคนในทกุๆ ดาน กบั ผูบรหิารมคีวามสามารถในการ

กาํหนดวสิยัทศันกลยทุธและเปาหมายในการทาํงานของศนูยพฒันา

เด็กเล็กใหสอดคลองกับหนวยเหนือ (x = 4.33) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด คือ ผู บริหารมีความสามารถในการวิเคราะหและ

คาดการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง (x = 4.16)

 2)  ดานบุคลิกภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 4.32) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความเชื่อมั่น

ในตนเองอยางมีเหตุผล มีค าเฉลี่ยเทากันกับผู บริหาร เปน

นักประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

(x= 4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูฟงที่ดี (x= 4.38) และ

ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ (x = 4.36) สวนขอที่

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง 

(x= 4.16)

 3) ดานการเปนผูนํามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 4.33) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถใน

การตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณเปนที่ยอมรับของบุคลากร 

(x= 4.43) รองลงมาคือ ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษา

ที่กาวทันการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน (x= 4.38) และผูบริหารมี

ความสามารถปรบัปรงุพฒันางานตางๆ ใหดขีึน้ (x = 4.37) สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร 

ผูบริหารจะมีวิธีการที่ดีที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน (x= 4.17)

 4) ดานความสามารถในการบริหาร (x= 4.39) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถระดมความ

รวมมอื ความชวยเหลือจากชุมชนได กบัผูบรหิารมคีวามกระตอืรอืรน

ที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉล่ียเทากัน (x = 4.49) 

รองลงมา คือ ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ ในทางที่

จะเปนประโยชนตอหนวยงาน (x= 4.48) และผูบริหารสนับสนุน

ใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถโดยมุงม่ันในการทํางาน 

(x= 4.46) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน

กวางไกล (x= 4.29)

 5) ดานคุณธรรม จริยธรรม (x= 4.41) เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ผู บริหารหลีกเลี่ยงจาก

อบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ มีความอดทน ขยัน

ซือ่สัตย ประหยดั และอดออม กบั ผูบรหิารสรางความรูสกึสนทิสนม

เปนกันเองกับผูรวมงาน และผูบริหารมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ

โดยไมยอทอตอความยากลําบาก ( x= 4.47) รองลงมา คือ 

ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาทสามารถ

ควบคุมตัวเองได (x= 4.44) และผูบริหารเปนผูเห็นอกเห็นใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ยินดีที่จะใหความชวยเหลือ (x= 4.42) 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีศิลปะในการแกไข

ปญหา (x= 4.33)

 3. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน

วิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวม และรายดาน อยูในระดับมาก (x= 4.38) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การรวมติดตามประเมินผล 

(x= 4.38) รองลงมา คือ การรับประโยชนรวมกัน (x= 4.39) 

การรวมลงมือทํา (x= 4.37) การรวมวางแผน (x= 4.36) สวนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การระดมความคิด (x  = 4.35) เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา
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 1) ดานการระดมความคิด (x= 4.35) เรียงลําดับคาเฉล่ีย

จากมากไปนอย คือ ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใช

พฒันาใหเกดิประโยชน (x = 4.48) รองลงมาคือ ผูบรหิารเปดโอกาส

ใหสมาชิกเสนอความคิคเห็นตอเติมหรือเสริมแนวคิดซึ่งกันและ

กันได (x  = 4.46) และผูบริหารเปดโอกาสใหสมาชิกปรับแนว

ความคดิใหสอดคลองและรวมกนัปฏิบตังิาน กบัผูบรหิารเปนโอกาส

ใหสมาชิกรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจง ใหสมาชิก

ทุกคนไดรับทราบ (x = 4.37) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบรหิารเปดโอกาสใหชมุชนเขามามสีวนรวมในการวเิคราะหปญหา

ที่เกิดขึ้น (x = 4.31)

 2) ดานการรวมวางแผน (x = 4.36) เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จาก

มากไปนอย คือ การติดตามผล และรวมรักษามาตรฐานที่กลุม

กําหนดขึ้น จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งขึ้น กับผูบริหาร

เปดโอกาสใหสมาชิกที่มีความคิดเห็นตรงกัน และเขามามีสวนรวม

ในการดาํเนนิงาน มคีาเฉลีย่เทากัน (x = 4.47) รองลงมาคอืผูบรหิาร

เปดโอกาสใหสมาชิกมีการวางแผนเตรียมพรอมงานอยูเสมอกอน 

ที่จะลงมือปฏิบัติ (x = 4.45) และการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติ

งานที่กลุมกําหนดขึ้น จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งขึ้น

(x = 4.39) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารเปดโอกาส

ใหสมาชกิรวมกนัวางแผนทาํกิจกรรมและโครงการเพือ่ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค (x = 4.16)

 3) ดานการรวมลงมอืทาํ (x = 4.37) เรยีงลาํดบัคาเฉล่ียจาก

มากไปนอย คือ สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน และทํางาน

กันเปนทีม (x  = 4.42) รองลงมาคือในการทํางานเปนทีมเปน

สิ่งจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (x = 4.41) 

และในการการรวมลงมือทําแผนงานทุกคนยอมรับซ่ึงกันและกัน 

กับสมาชิกทุกคนมีความมุงม่ันในการรวมมือกัน ทํางานตาม

จุดประสงคเพื่อใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว มีคาเฉลี่ย

เทากัน (x= 4.40) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สมาชิกไดนํา

แผนงาน ทีไ่ดรวมกนัทําไปใชใหเกิดประโยชนกับศนูยพฒันาเดก็เล็ก

(x= 4.30)

 4) ดานการรวมติดตามประเมินผล (x = 4.43) เรียงลําดับ

คาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื ในการตดิตามประเมนิผลมกีารกาํหนด

เวลาเปนที่แนนอน (x = 4.49) รองลงมาคือ มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ (x = 4.48) และการประเมินมี

มาตรฐานแบบเดียวกัน (x = 4.47) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ มีการรวมกันติดตามผลงานที่ทําอยูเสมอ กับมีการประเมินคา

ของบุคคผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ 

มีคาเฉลี่ยเทากัน (x = 4.30)

 5) ดานการรับประโยชนรวมกัน (x= 4.39) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การมารวมกลุมกัน ก็เพื่อรวมพลังกัน

ใหเขมแขง็และมอีาํนาจตอรองสงูขึน้ (x = 4.45) รองลงมาคอืในการ

รับผลประโยชนรวมกันมีความเปนธรรมและเสมอภาค (x = 4.44) 

และไดรับผลประโยชนจากการรับประโยชนรวมกัน (x = 4.42) 

สวนดานท่ีมคีาเฉล่ียนอยทีสุ่ด คือ การแสวงหาอาํนาจในการตอรอง

เพื่อเอื้อประโยชนใหกับกลุมของตนเอง (x = 4.33)

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํา

ของผูบรหิาร กบัการมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวามีความสัมพันธ ในทางบวกในระดับมาก 

(rxy = .796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว

 5. ผลการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร (X) ท่ีสงผล

ตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ (y) ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานคุณธรรม จริยธรรม (X
5
) 

ดานความสามารถในการบริหาร (X
4
) ดานบุคลิกภาพ (X

2
) ดาน

วิสัยทัศน (X
1
) ดานการเปนผูนํา (X

3
) สงผลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการ (y) สามารถพยากรณ การมีสวน

รวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 

71.40 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ 

Zy= .400X
5
 + .640X

4
 + .275X

2
 สวนดานวิสัยทัศน (X

1
) และดาน

การเปนผูนาํ (X
3
) ไมสงผลตอการมสีวนรวมของชุมชนในการบริหาร

งานวิชาการ

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู นําของผู บริหารท่ี

สงผลตอการมสีวนรวมของชุมชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงาน

วิจัยของ สุนทร พรหมทอง (2545, หนา 104-105) ที่ไดศึกษา

คุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา

จังหวัดตรัง ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะทางการบริหารของ

ผูบรหิารโรงเรยีนโดยรวมอยูในระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยัของ 

ศิริชัย พลับพิบูลย (2547, หนา 113) ที่ไดศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนิน

งานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 

ซึ่งผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู บริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราเปนผูบริหารท่ีมี

ความตั้งใจทําใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือ

นโยบายขององคการดวยเหตุผล และหลักการ ซ่ึงเปนที่ยอมรับ

โดยทั่ว มีการประยุกตทฤษฎี หรือแนวทางตางๆ อยางผสมผสาน

กลมกลืนแลวนําไปสูการปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงผูบริหาร

สวนใหญนั้นเปนผูที่มีประวัติผลงาน และการบริหารอยางโดดเดน

เปนที่ยอมรับของสังคม สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลจนเปนท่ีประจักษ เปนไปตามบรรทัดฐานที่

ครอบคลมุวัตถปุระสงค มภีาวะผูนาํทีเ่หมาะสมไดรบัความเชือ่ถอืไว

วางใจจากผูใตบงัคบับญัชาแนวโนมผูบรหิารท่ีจะประสบความสําเรจ็

ในอนาคตขางหนาจะตองเปนผู นําที่มีลักษณะเปนผู นําการ

เปลีย่นแปลงหรือเปนผูนาํเชงิปฏริปูสงเสรมิใหผูใตบงัคบับญัชาไดใช

ดลุยพนิจิของตนเองในการกาํหนดเปาหมายการทาํงาน ควบคมุการ

สั่งการดวยตนเองตลอดจนใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงานมาก

เทาเทียมกับความเอาใจใสในความสามารถและความตองการของ

ผูใตบังคับบัญชา การพัฒนากําลังคนใหเปนคนกวาง คนเกง และ

คนดไีด จะตองไดรบัการพฒันาขดีความสามารถใหไดในระดบัสากล 

เพื่อใหทันกับสภาวการณของกระแสโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รุนแรงและรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนและท่ีสําคัญท่ีสุดสามารถ

พัฒนางาน ตลอดจนการจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หนา 

108) ที่ระบุวาผูนําที่ดีมีลักษณะเปนกันของเปนคนใจกวางไมถือตัว

กลาไดกลาเสีย มีความยุติธรรม เปนคนตรงไปตรงมา เสมอตน

เสมอปลาย มคีวามเปนอยูอยางงายๆ แตมรีะเบยีบวนัิยแนะนาํช้ีแจง

ผูใตบังคับบัญชาใหทํางานใหดีอยูเสมอ ไมเเลงนํ้าใจ เปนคนเห็นอก

เหน็ใจผูใตบงัคบับญัชา ดแูลทุกขสขุของผูใตบงัคบับญัชา เหน็คุณคา

ของคน มองโลกในแงดี ควบคุมอารมณตัวเองไดดี มีเหตุผลจูงใจ 

มีวาทศิลปดี ไมพยาบาทโกรธงาย รูจักเอาใจเขามาไสใจเรา ยิ้มแยม

แจมใสอยูเสมอ เปนคนมีความรับผิดชอบสูง เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะ

มสีวนรวมในการแกปญหา ความสามารถในการทาํงานเปนทมีสงู มี

ศิลปะในการจูงใจใหคนทํางานสูง

 ดังนั้นจะเห็นไดวา ในการบริหารงานขององคการหรือ

หนวยงานใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คนเปนปจจัยท่ีสําคัญของ

องคการ หรือหนวยงานที่จะชวยคํ้าจุนใหองคการนั้นดําเนินกิจการ

ไปได ดวยดี มีความมั่นคง เจริญกาวหนา และบรรลุเปาประสงคที่

กาํหนดไว โดยเฉพาะบคุคลทีท่าํหนาทีเ่ปนหวัหนาหรอืผูบงัคบับญัชา

หรือผู นําของหนวยงานน้ัน ซ่ึงจะเปนผูรวบรวมพลังทั้งหลาย

ดําเนินงานปฏิบัติภารกิจหนาที่รับผิดชอบ และนําหนวยงานนั้นๆ 

ใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการได จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให

คุณลักษณะผูนาํของผูบรหิารของศูนยพฒันาเดก็เล็ก สังกดัองคการ

บรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา มคีาเฉล่ียโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก

 2.  ผลการวจิยัพบวา คุณลักษณะผูนาํของผูบรหิารของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยู

ในอันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร พรหมทอง (2541, 

หนา 105) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตรัง ซ่ึงผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะ

ทางการบริหารของผูบริหาร ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู บริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา มลัีกษณะเฉพาะ

ของผูบริหาร มีการแสดงออกในดานคุณงามความดีที่เจตนาปฏิบัติ

อยางจริงใจใหเห็นเปนการกระทําเกิดเปนพฤติกรรมใหผู อ่ืนได

รับรูนั้น และยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม โดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 

รูจักรักษาสุขภาพใหเเข็งแรงอยูเสมอ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย 

ประหยัด และอดออม รูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบ ไม

ประมาท สามารถควบคุมตัวเองได เปนผูเสียสละตอเพื่อนรวมงาน 

เอาใจใส ดแูลทกุขสขุของคร ูสรางความรูสกึสนทิสนมเปนกนัเองกบั

ผูรวมงาน มศีลิปะในการแกไขปญหา สรางขวัญกาํลงัใจ หรอืยกยอง

ชมเชยเมื่อผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางจริงใจ เปดโอกาส

ใหทกุคนมสีวนรวมในการวางแผนและแกปญหาตางๆ เหน็อกเห็นใจ

ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ยินดีที่จะใหความชวยเหลือ มีการ

สงเสรมิผูใตบงัคับบญัชาเขารบัการฝกอบรมเพ่ือพฒันาในการทาํงาน

ใหสาํเรจ็ และมงุมัน่ในการทาํงานใหสาํเรจ็โดยไมยอทอตอความยาก

ลําบาก ซึ่งสอดคลองกับ จันทร ชุมเมืองปก (2548, หนา 13) ที่ได

กลาววาคณุธรรมเปนสภาพคณุงามความดธีรรมแหงความเกือ้กลูแก

กนัและกัน คณุธรรมเปนนามธรรม ตองใชจินตนาการเขามาชวย จงึ

จะมองเห็นและเขาใจความหมายของมัน คนที่มีคุณธรรมก็คือคนที่

มีความเกื้อกูลตอผูอื่น กระทําความดีตอผูอื่นในแงดีเสมอ

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูบริหารของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาน

คุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากและอยูใน

อันดับที่ 1
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 3. ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับ

สุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย พลับพิบูลย (2547, 

หนา 113-114) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม ซึง่ผลการวจิยัพบวาดาน

วิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู บริหารบางทานของศูนยพัฒนา

เดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา มภีาพที่

คาดหวังในอนาคตทีย่งัไมชัดเจนและเปนรปูธรรมเทาทีค่วร เกีย่วกับ

การบรหิารจดัการศกึษา มุงหวงัถงึความเปนเลศิของศนูยพฒันาเดก็

เล็กแหงนี้ ซึ่งเปนผลลัพรแหงความสําเร็จรวมกัน ของบุคลากร

ทุกคน รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและเปาหมายในการ

ทํางานที่มุงมั่นปฏิบัติในสิ่งที่นาจะเปนไปไดมากกวาในสิ่งที่เปนไป

ไดยังมีการวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ีขาดความ

แมนยําการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนายังอาจขาด

ความรูเทาทันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน ซ่ึงอาจมีการปด

โอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหา และขาดการสง

เสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ และสรางบรรยากาศให

สมาชิกมีสวนรวมในวิสัยทัศนและภารกิจ

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให คุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดฉะเชิงเทราดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

เมื่อเทียบกับดานอื่นๆ จึงอยูในลําดับสุดทาย

 4. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ 

บุญทัน นามศิริ (2548, หนา 172-195) ที่ทําการศึกษาเรื่องการ

ศึกษาบทบาทและการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุรินทรเขต 1 ซึ่งผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมใน

การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 โดยรวมอยูใน

ระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยัของ อานนท นามเพง็ (2550, หนา 

166-167) ที่ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมานการบริหารสถาน

ศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดงานสํานักเขตพื้นที่ การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ซึ่งผลการศึกษา

พบวาการมสีวนรวมในการบรหิารสถานศกึษาตามอาํนาจหนาทีข่อง

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดมองเห็นวาการมีสวนรวม

ของชุมชนเปนแนวคิดทางยุทธศาสตรและเปนเงื่อนไขสําคัญของ

ความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบที่ไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม

ในการกําหนดปญหาสูการแกปญหา โดยการกําหนดจุดหมาย 

การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนงาน การกําหนดปจจัยตางๆ 

ในการจดัทาํแผนเพือ่นาํไปปฏิบตัแิละการประเมินผล สําหรบัปจจยั

ที่มีผลเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานั้น 

มีหลายปจจัยดวยกัน เชน ปจจัยของสิ่งจูงใจ ปจจัยโครงสรางของ

โอกาสหรือชองทางในการเขารวมปจจัยดานอํานาจในการสงเสริม

กิจกรรมของการมีสวนรวม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสถานภาพ

โดยตําแหนง ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา ความตองการเขามา

มสีวนรวม ดานความรูความเขาใจเกีย่วกบัโครงการ การคาดหวงัผล

ประโยชนจากโครงการ ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักใน

การพัฒนากิจกรรมตองเริ่มจากพื้นฐานปญหาของชุมชน สังคม 

จึงจะทําใหการมีสวนรวมของชุมชนประสบความสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค 

การบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก

 5. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการรวมติดตามประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับมาก และอยูในลําดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 69-72) ที่ศึกษาเรื่องการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนใน

จงัหวดัชลบรุ ีซึง่ผลการวจิยัพบวา การมสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ

หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในจังหวัดชลบุรี ดานการรวมติดตาม

ประเมินผลอยูในระดับมาก

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุมชนมีการรวมกันติดตามผลงานใน

ดานวิชาการที่ทํา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน

รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงาน ดีขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติ

งานเปน กระบวนการประเมินคาของบุคคล ผูปฏิบัติงานในดาน

ตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต 

จดบันทกึ และประเมนิโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพืน้ฐานของความ

เปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินท่ีมี

ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน สอดคลอง
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กับ บีช (Beach, 1980, p. 46) ที่กลาววาการรวมกันติดตามผลงาน

ที่ทําและแกไขปญญาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนา

ปรบัปรุงใหงานดีขึน้ การประเมนิผลการปฏบิตังิานนบัเปนเครือ่งมอื 

หรือองคประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่

องคประกอบตางๆ มีความเชื่อมโยงและเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน 

ทั้งยังมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนงานขององคกร ซึ่งการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีสวนสําคัญที่จะชวยใหการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Dale S. Beach, 

1980)

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราดานการรวมติดตาม

ประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อเทียบกับ

ดานอื่นจึงอยูในลําดับที่ 1

 6. การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการระดมความคิค โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และอยู ในลําดับสุดทายสอดคลองกับงานวิจัยของ

ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 69-72) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนในจังหวัด

ชลบรุ ีซึง่ผลการวจิยั พบวา การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่ง

อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ในจังหวัดชลบุรี ดานการระดมความคิด

อยูในระดับมาก

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากชมุชนไดเขามามสีวนรวมในการคดิคน

และวิเคราะหปญหาในงานวิชาการรวมกันในลักษณะของการรวม

คดิทีม่าจากทุกฝาย ในการคดิคนในการวเิคราะห สิง่ทีเ่ปนประโยชน

ใหเกดิขึน้ มกีารระดมความคดิ มกีารปรบัแนวความคดิใหสอดคลอง

และรวมกันปฏิบัติงาน มีการรวมมือกันเพื่อหาแนวทางที่จะนําไปสู

การแกปญหานาํเทคนคิตางๆ เพ่ือมาสนบัสนนุความคดิเห็นเกีย่วกบั

การแกปญหา มีการรวบรวมประเด็นที่สําคัญและนําเสนอชี้แจงให

สมาชิกทุกคนไดรับทราบ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกเสนอความคิด

เห็นตอเติมหรือเสริมแนวคิดซึ่งกันและกันได และมีการนําแนวทาง

ในการระดมความคิดไปใชพัฒนาเกิดประโยชน สอดคลองกับ 

สมยศ นาวีการ (2545, หนา 36) ท่ีกลาววา การระดมความคิด 

(brainstorming) เปนการคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกันใน

ลกัษณะของการรวมคดิทีม่าจากทกุฝาย ซึง่เปนกระบวนการทาํงาน

เปนกลุม โดยสมาชิกซึ่งมาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน จะมารวม

กระบวนการในการคนหาแนวคิดและเเนวทางในการแกไขปญหา

เดยีวกนัรวมกันในกระบวนการระดมความคิด เปนกระบวนการหน่ึง

ในการใหไดมาซ่ึงเเนวคิดทีห่ลากหลายองคกรใดๆ กต็าม จะประสบ

ความสําเร็จได ก็ด วยการคิดอย างสร างสรรค นอกจากนี้ ใน

สถานการณใดๆ (โดยเฉพาะในการประชุม) ความคิดใหมๆ ลวนแต

ถูกทําลายดวยพฤติกรรมบางอยางของคนบางพวก โดยเฉพาะหาก

แนวคิดใหมๆ น้ันยังไมหนักแนนเพียงพอ (ดวยความใหมของมัน) 

หรือไดรับการเสนอจากผู ที่ ไม มีตําแหนงหรืออํานาจ ดังนั้น

กระบวนการระดมความคิด จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยละลาย

พฤติกรรมเหลาน้ัน พรอมใหทุกคนสามารถปลดปลอยความคิด

สรางสรรคของตนออกมาไดอยางเต็มที่

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการ มีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการระดมความคดิ 

โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น

จึงอยูในลําดับสุดทาย

 7. ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมี

สวนรวมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูยพัฒนาเดก็เลก็ 

สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลจงัหวัดฉะเชิงเทรามคีวามสมัพนัธใน

ทางบวกในระดบัมาก (rxy = .796) อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 สอดคลองกบังานวจิยัของ ศิรชัิย พลับพบิลูย (2547, บทคดัยอ) 

ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถาน

ศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามใน

ระดับมาก

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากคนถือไดวาเปนปจจยั ทีส่าํคัญขององคการ 

หรอืหนวยงานทีจ่ะชวยคํา้จุนใหองคการนัน้ดาํเนนิกจิการไปไดดวย

ดี มีความมั่นคง เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว 

โดยเฉพาะบุคคลทีทํ่าหนาทีเ่ปนหวัหนาหรอืผูบงัคบับญัชา หรือผูนาํ

ของหนวยงานนั้น ซึ่งจะเปนผูรวบรวมพลังทั้งหลาย ดําเนินงาน

ปฏิบัติภารกิจหนาที่รับผิดชอบเเละนําหนวยงานน้ันๆ ใหบรรลุ

เปาหมายที่ตองการได ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของการบริหาร

จดัการศกึษา ทีต่องมจีดุมุงหมายทีชั่ดเจน ในสถานศกึษามกีจิกรรม 

ที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป ดังนั้นการเลือกสรรบุคคลก็

ตองใหตรงกับกิจกรรมและเปนไปดวยความสมัครใจมิใชมองแตผูที่

มีความรูความสามารถหรือมีอํานาจหรือ ฐานะดี ผูบริหารและ

คณะครูจะตองมีการวางแผนในการประสานงานที่ดี มีความเปน

กัลยาณมิตรเพ่ือกอใหเกิดประโยชนรวมกันอันจะนําพาไปสูความ

สําเร็จที่ยั่งยืน เห็นสมควรในกรณีที่เกียวของกับสิทธิประโยชนของ
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นักเรียนโดยตรง ชุมชนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการเขามามีสวนรวม

ในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงลวนแตเปนสวนหน่ึงของชุมชนและ

สถานศึกษา ดังนั้นบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน

ดานตางๆ สามารถสรางความเขาใจอนัดรีะหวางโรงเรยีนและชมุชน

กอใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาไดอยางแทจริง

 ดังนันจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให คุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหาร กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy = .796) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 8.  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผล

ตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาคุณลักษณะผูนําของ

ผูบรหิาร ดานทีม่อีาํนาจพยากรณ คอื ดานคณุธรรม จรยิธรรม ดาน

บุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัย

ของ คณิตตรา เจริญพร (2555, บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการบริหารสถาน

ศึกษาโดยโชโรงเรียนเปนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ซ่ึงผลการวจิยัพบวาคณุลักษณะของ

ผูบรหิารสถานศกึษา ดานภาวะผูนาํ ดานวชิาการ ดานคณุธรรม ดาน

บุคลิกภาพ และดานความสามารถในการบริหาร สงผลตอการ

บริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ระบไุววาใหกระทรวง ศกึษาธกิาร 

กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปสู 

คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาและดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินงาน

ไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวน

เกีย่วของกับการจดัการศกึษา ทกุฝายซึง่เปนปจจยัสาํคญัทาํใหสถาน

ศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวดัผลประเมนิผล รวมทัง้ปจจัย

เกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน ชมุชน ทองถิน่ไดอยางมคีณุภาพ 

และประสทิธภิาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546, หนา 33) ในปจจบุนั

ผูบรหิารสถานศกึษาเปนบคุลากรหลักทีส่าํคญั ของสถานศกึษาการ

ที่จะนําพาสถานศึกษาไปใหถึงเปาหมายในการจัดการศึกษาตอง

อาศัยผูบริหารที่มีคุณลักษณะเปนผูนํา ท่ีมีความรู มีความสามารถ 

มีความเขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียนเปนอยางดีตาม

สถานการณตางๆ ของเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมโลก ทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปตามกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งการดําเนินการตางๆ จะประสบความ

สําเร็จไดนั้นจะตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเปนรูปธรรม

สามารถตอบสนองตอนโยบายของหนวยงานและสนองตอ

ความตองการของผูเรียนแลชุมชนในทองถิ่น จึงจะสงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานดานตางๆ ซ่ึงเห็นไดจาก

คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพท้ัง 4 ดาน ลวนแตเปนปจจัยท่ี

สนับสนุนใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย

ที่วางไวเชนเดียวกัน

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหคุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารงาน

วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 9.  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดาน

วสิยัทศัน และดานการเปนผูนาํไมสงผลตอ การมสีวนรวมของชมุชน

ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรามีภาพที่คาดหวังในอนาคตที่ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการศึกษา และมีความมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธ และเปาหมาย

ในการทํางานขาดความมุงนั่นในการปฏิบัติในส่ิงที่นาจะเปนไปได 

มีการวิเคราะห และคาดการณการเปล่ียนแปลงที่ยังไมถูกตอง 

ยังไมมีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการเเกไขปญหา

สงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ และสรางบรรยากาศ

ใหสมาชิกมีสวนรวมในวิสัยทัศนและภารกิจเทาที่ควร รวมทั้ง

ผู บริหารบางทาน มีการแสดงออกในดานความเปนผูนําในการ

ดําเนินงาน มีวิสัยทัศนและเปาหมายในการจัดการศึกษาที่กาวทัน

การเปลี่ยนแปลง ที่ยังไมชัดเจน ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงอาจ

เปนสาเหตุทําใหคุณลักษณะ ผูนําของผูบริหาร ดานวิสัยทัศน เเละ

ดานการเปนผูนาํ ไมสงผลตอ การมสีวนรวมของชมุชนในการบรหิาร

งานวชิาการของศนูยพฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะผู นําของผู บริหาร

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานวิสัยทัศนมีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารของ
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ศูนย พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกงคการบริหารส วนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ควรพิจารณาในดาน มีมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสรางความสําเร็จรวมกันของบุคลากรทุกคน มีการ

กําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและเปาหมายในการทํางาน มุงมั่นปฏิบัติ

ในสิ่งที่นาจะเปนไปไดมากกวาสิ่งท่ีเปนไปไดยากมีการวิเคราะห 

มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนารูเทาทันเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงรอบดาน เปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการ

แกไขปญหามสีงเสรมิใหบคุลากรมคีวามผกูพนัตอองคการ และสราง

บรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมในวิสัยทัศนและภารกิจ

 2. จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการ

บริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการระดมความคดิ มคีาเฉลีย่นอย

ที่สุด ดังนั้นผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตาํบลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ควรพจิารณาในดานการเปดโอกาสให

ชมุชนเขามามสีวนรวมในการคดิคนสิง่ทีเ่ปนประโยชนใหเกดิขึน้เปด

โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 

เปดโอกาสใหสมาชิกปรับแนวความคิดใหสอดคลองเเละรวมกัน

ปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหสมาชิกรวมมือกันเพื่อหาแนวทางที่จะนํา

ไปสูการแกปญหา เปดโอกาสใหสมาชิกไดนําเทคนิคตางๆ เพื่อมา

สนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา เปดโอกาสใหสมาชิก

รวบรวมประเด็นที่สําคัญและนําเสนอชี้แจงใหสมาชิกทุกคนไดรับ

ทราบ เปดโอกาสใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นตอเติม หรือเสริม

แนวคิดซึ่งกันและกันได ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิด

ไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชน

 3. จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 

มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารงาน

วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูที่มีสวน

เก่ียวของควรใหความสําคัญในเรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 

โดยมุงเนนที่ผูบริหารใหมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะ ในดาน

คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการบริหารบุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน การระดมความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา 

การรวมติดตามประเมินผล การรับประโยชนรวมกันเพื่อนําพา

สถานศึกษาไปสูเปาหมายที่วางไว

 4.  จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะผู นําของผูบริหาร 

สงผลตอการมสีวนรวมของชุมชนในการบรหิารงานวชิาการของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ควรจัดอบรมพัฒนาผู บริหารสถานศึกษาเพื่อใหมี

ความรู มีศักยภาพ มีคุณลักษณะของผูนําเพื่อนําไปสูความสําเร็จ

และประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาปจจยัทีส่งผลตอ คุณลักษณะผูนาํของผูบรหิาร 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําของ

ผูบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. ควรศึกษาคุณลักษณะผูนาํดานวสัิยทศัน ทีส่งผลตอการ

มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
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