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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กนกวรรณ สุ่มพ่วง1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 2. ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 128 คน ด้วยวิธีเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krecie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมาก 2. ชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และ3) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา
แบบร่วมแรงร่วมใจกับการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถ
อธิบายการผันแปรในกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้ประมาณร้อยละ
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COLLABORATIVE LEADERSHIP OF
SCHOOL ADMINISTRATORS AND THE COMMUNITIES’S PARTICIPATION IN ACADEMIC
ADMINISTRATION OF THE SCHOOLS UNDER AYUTTHAYA
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
Kanokwan Sumpoung1*
Abstract
This research aimed to 1. study the collaborative leadership of administrators under
Ayutthaya Primary Educational Service Area office 1. 2. study the community participation in an
academic administration of the schools under Ayutthaya Primary Educational Service Area office
1 and 3. analyze the relationship between collaborative leadership of the administrators and
community participation in an academic administration of the schools under Ayutthaya Primary
Educational Service Area office 1. In this study, the samples comprised of 128 administrators of
Ayutthaya Primary Educational service area office 1. The instrument was a rating 5 point scale
questionnaire. Statistical analysis was performed in terms of percentage, means, standard
deviation and Pearson’s product moment coefficient of correlation.
The results were 1.The administrators had high level of collaborative leadership
2. The community had high participation in and academic administration of the schools and
3. The relations between collaborative leadership and community participation in academic
administration of the schools were positive and had a statistical significance at 0.05.
It showed that administrators who had hight level of collaborative leadership would also
have high level of community participation in an academic administration of the schools
could explain the variation of community participation in an academic administration of
the schools which was about 49%.
Keywords : analysis of the relationship , collaborative leadership , community
participation in academic administration
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุถึง
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ในมาตราต่างๆ อาทิเช่น หมวดที่ 4 มาตรา 29 กาหนดให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัด และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาบริจาคทรัพยากรต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและจาเป็น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้สนับสนุน การกระจายอ านาจไปสู่ท้ อ งถิ่ น โดยเอื้อ ให้
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 การมีส่วนร่วม
ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการ บริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(กระทรวงศึกษาธิการ.2545) นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดการขับเคลื่อน
นโยบายโดยใช้ กลยุ ทธ์ ส่งเสริมการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน กลยุ ท ธ์ ข้ อ ที่ 5 กลยุ ท ธ์ ก ารส่งเสริม การมีส่วนร่ว มของ
ประชากร ชุมชน ภาคเอกชน และ ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และการยกระดับการบริหารจัดการให้โรงเรียน
เป็นนิติบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนเริ่มตั้งแต่ครู นักเรียน นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อทาให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีขอบข่ายการ
บริหารจัดการสถานศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้
ขับเคลื่อนนโยบายให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายการปฏิบัติให้ ถึงครู ถึงเด็ก ถึงโรงเรียน และถึง
ประชาชน โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมน าความรู้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการเรี ย นการสอน วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คล
เชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันต่างๆในสังคม นาความสัมพันธ์พื้นฐานของ บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามาเป็น
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของสถานศึกษา แต่
จากภาพรวมการประเมิ น ผลด้ า นการบริห ารงานวิ ชาการ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่าในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดนั้น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน
วิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงเห็นว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารงานของสถานศึกษาโดยเฉพาะงานวิชาการ ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุดในการที่จะใช้ภาวะผู้นาของตนไปพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ภาวะผู้ น าแบบร่ วมแรงร่ วมใจ เป็ นรู ปแบบของภาวะผู้ น าแบบหนึ่ งซึ่ งผู้ น าจะมี ลั ก ษณะเป็ น ผู้
เอื้ออานวยต่อการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกันใน
สถานศึกษา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทางาน เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน โดยภาวะผู้นาแบบ
ร่วมแรงร่วมใจ ถูกนามาใช้ในวงการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1980 ซึ่งในปีนี้ ประเทศนิวซีแลนด์
ได้ปฏิรูปการศึกษา ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรนิติบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจสูงสุดในการตัดสินใจบริหาร
กิจกรรมของสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อจัดการศึกษาให้เป็น
การศึกษา
ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนาไปสู่การดารงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งต้องส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาในทุกภาคส่วน (Olssen & Morris
Mathew. 1997: 8)

34 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

กนกวรรณ สุ่มพ่วง

จากสภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เพื่อนาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา และ พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึก ษาดาเนิ นการจั ดการศึ กษาได้อย่าง
เหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของสถานศึ ก ษาที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าแบบร่ ว มแรงร่ ว มใจของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ดส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 188 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การ ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 128 คน ด้วยวิธีเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krecie and Morgan)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สารวจข้อมูลเรื่อง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและวิทยฐานะ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าแบบร่ ว มแรงร่ ว มใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 รูปแบบของคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 รูปแบบของคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 35

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารสถานศึก ษา ในสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 128 ฉบับ และนัดหมายวันมารับ
แบบสอบถามคืน ได้รับกลับคืนมา จานวน 128 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มา พิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามแล้ ว
จึงนาไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
คาถามวิจัย ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบในส่วนนี้ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจัยตามวัตถุประสงค์
2.1 วิเคราะห์ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2 วิเคราะห์ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย(𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1 โดยใช้ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson’s product moment correlation
coefficient )
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ69.50) อายุ 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ51.60)
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี(ร้อยละ64.80) และประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 30 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ
57.80)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 มีส่วนเบี่ยงเบนรอบ
ค่าเฉลี่ย 4.32 ± 0.47 ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นเบ้ทางลบ ความโด่งของการแจกแจงสูงกว่าความโด่งปกติ
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กนกวรรณ สุ่มพ่วง

ส่ ว นระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารงานวิ ชาการของสถานศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย 4.25
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอบค่าเฉลี่ย 4.25 ± 0.49 ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นเบ้ทางลบ ความโด่งของการแจกแจงสูง
กว่าความโด่งปกติ
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าแบบร่ ว มแรงร่ ว มใจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรง
ร่ ว มใจของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษา
ตัวแปร
ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห าร งานวิ ช าการของ
สถานศึกษา

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)
0.702

ค่าสัมประสิทธิ์
ของการกาหนด (r)
0.493

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการบริ ห ารงานวิ ชาการ ของสถานศึ ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์ กั น อย่า งมี นั ยสาคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
ความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในปริมาณปานกลางและเป็นไปในทางบวก (0.702) โดยค่าของตัวแปรทั้งสองมีความผันแปร
ร่ ว มกั น ประมาณร้ อ ยละ 49 ซึ่ งหมายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ภ าวะผู้ น าแบบร่ ว มแรงร่ ว มใจมาก
มีแนวโน้มว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามาก และผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่ วมใจน้ อย มีแนวโน้มว่าการมีส่วนร่ว มของชุ มชนในการบริ หารงานวิ ชาการของ
สถานศึกษาน้อย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากปัจจุบันมีการจัด
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการณ์อยู่เสมอ ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหมั่นพัฒนา
และเสริมสร้างตนเองให้มีภาวะผู้นา เสริ มสร้างตนเองให้มีศักยภาพในการบริหารโรงเรียนจึงทาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนะ พงศ์สุวรรณ (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการกระจายอานาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอปากท่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้นาด้านการคานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลและการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก ส่วนการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 37

กระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง 2. การกระจายอานาจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การให้อิสระในการบริหารงาน
วิ ชาการอยู่ ในระดับมาก การจั ด โครงสร้า งและอ านาจหน้า ที่ก ารบริ หารงานวิชาการ การมี ส่ ว นร่ วมในการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการกระจายอานาจการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอปากท่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ
(2554) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 พบว่า 1. ระดับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก ยกเว้นด้านการเป็นแบบอย่างกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
และ 4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา
ประเภทที่ 1 ได้แ ก่ ด้า นการกระตุ้น การใช้ ปัญ ญา ด้า นการสร้า งและการสื่ อ สารวิสั ย ทั ศ น์ ด้า นการเป็ น
แบบอย่าง และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากชุมชน
อาจเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ในฐานะที่โรงเรียนมีหน้าที่หลักในการ
จัดการศึกษาให้นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชนมีความรู้ และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้ องการของท้องถิ่น จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทาให้การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชิต ขันขวา (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาสั งกัดสานักงานการประถมศึกษาจั งหวัด
ขอนแก่น โดยศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานมีส่ วนร่ วมในการบริหารจัด การด้า นงบประมาณ
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครู เป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก อนันต์(2556)
ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่ อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัด การศึก ษา แต่ล ้า นจาแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึก ษาขึ ้น พื ้น ฐาน พบว่า ด้า น
งบประมาณ ด้า นบริห ารงานบุคคล และด้า นการบริหารงานทั่ว ไปไม่แ ตกต่างกัน ส่ว นด้า นวิชาการ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้านวิชาการ มากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา
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3. ภาวะผู้ น าแบบร่ว มแรงร่ ว มใจ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 กล่าวคือ
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจมาก ก็จะมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษามากด้วยโดยภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษานั้น สามารถอธิบายการผันแปร
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้ประมาณร้อยละ 49 อันเนื่องมาจาก
ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจเป็นภาวะผู้นาที่เน้นการบริหารงานสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้ผู้บริห ารสถานศึกษาที่มีระดับภาวะผู้นา
แบบร่วมแรงร่วมใจมาก จะสามารถโน้มน้าวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชามนตร์ แย้มเจริญกิจ (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 พบว่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟิลิป ฮอลลิงเกอร์ และ โรนัลด์ (2010) ซึ่งได้ศึกษาระดับภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจ
และผลกระทบของภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจ ในการปรับปรุงโรงเรียน และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านของ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับสูงจะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงความสามารถทางวิชาการ และ ส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างตนเอง ให้มีภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจมีกระจายอานาจใน
การท างาน ให้ เกิ ดขึ้ นกั บครู ผู้ ปกครอง นั กเรี ยน และผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้องให้ ทุ กฝ่ายมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว-สังคม และด้านอาชีพ ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ข้อเสนอแนะของงานวิจัยครั้งต่อไป
2 .1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นา แบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ
2.3 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา
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