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51252208 :  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั    :  คุณลกัษณะผูน้าํ/การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 นัยนา     นิลพนัธ์ุ:  คุณลกัษณะผูน้ํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1.   อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  :   
  อ.ดร.สาํเริง  อ่อนสัมพนัธ์ุ และ  อ.ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ.  109 หนา้. 

 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือทราบ 1) คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที  1  โดยใช้
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 จาํนวน 38 โรง เป็นกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูล
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  และพนกังานครู  จาํนวน 380  คน   
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีใช้แบบสอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาตามแนวคิดของสวอนเบอร์ก (Swansburg)  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าความถี  ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที 1  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3. คุณลักษณะผูน้ํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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51252208 :  MAJOR  :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 

KEYWORD  :   LEADER TRAITS /  PARTICIPATIVE MANAGEMENT 
 

NAIYANA  NINLAPAN  :   LEADER TRAITS AND PARTICIPATIVE 

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER LOCAL 

EDUCATIONAL GROUP 1.  THESIS ADVISORS  : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D. AND 

MATTANA  WANGTHANOMSAK, Ph.D.,  109  pp. 
 

The purposes of this research were to find  1)  the leader traits of municipal school 

administrators under local educational group 1.  2) the participative management of municipal 

school administrators under local educational group 1.  and 3) the relationship between  leader 

traits and the participative management of municipal school administrators under local 

educational group 1. The  sample  used  in  this  research  were  38  municipal schools  under 

local educational group 1.  The  respondents  consisted  of  school  administrators, school board 

committees and teachers, with  the  total  of  380.  The  research  instrument  used  was  a  

questionnaire  concerning  leader traits based on  Lunenburg and Onstein concept ,  and  

participative management based  on  Swansburg concept.  The  statistical  used  to  analyze  the  

data  were  frequency,  percentage,  arithmetic mean,  standard   deviation, and Pearson’s  product 

– moment  correlation  coefficient. 

 The  findings  of  the  research  were  as  follow; 

1.  The  leader traits   of municipal school  administrators under local educational     

group 1.  as  a  whole  and  each aspect, were  found  at  a  high  level. 

2. The  participative management of municipal school administrators under local  

educational  group 1.  as  a  whole  and each aspect, were  found  at  a  high  level. 

 3.   There   was   a   relationship   between the leader traits and the participative 

management  of  municipal school administrators under local educational group 1  at  .01  level  

of statistical significance. 
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กติติกรรมประกาศ 
        วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาของอาจารย ์ดร.สาํเริง  

อ่อนสัมพนัธ์ุ อาจารย ์ดร.มทันา  วงัถนอมศกัดิ ประธานและทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์
ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู ประธานสอบวทิยานิพนธ์ และ ดร.สมชยั  พุทธา  ผูท้รงคุณวฒิุ ทีไดใ้ห้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํ สนบัสนุนและช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี    
                        ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตงหวัหนา้ภาควิชาการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
กาํแพงแสน   รศ.ดร. ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล   อาจารยพ์ิเศษภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน  นายโสภณ  นาคศิริ  ผูอ้าํนวยการ
สํานักการศึกษาเชียวชาญ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม  ดร.กนิษฐา  เชาว์วฒันกุล  
อาจารย์ประจาํสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน และ นางสาวประไพพิศ  วุฒิสุข  ศึกษานิเทศก์
ชาํนาญการพิเศษ   ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือทีใช้ใน
การวิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ทุกท่านที
อาํนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ตลอดจนพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งดียงิ 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ  คุณแม่ และ  นายสมชาย    เปียถนอม  ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดีย ์ เพือนร่วมงาน  ตลอดจนเพือนนกัศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่นที 28/2 ทีเป็นกาํลงัใจสําคญัในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตอย่างดีเสมอมา จนทาํให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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