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ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา 
                                 โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก้ือกูล สถาพรวจนา 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 417 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) แบบการนําตัวแปรมาสร้างสมการถดถอย (method enter)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และด้านความสามารถในการบริหาร 
 2. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษา
ให้ประชาชน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล และด้านการบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
 3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถพยากรณ์
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้ร้อยละ 45.40 นอกจากนี้พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นํา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านความสามารถ
ในการบริหารส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์รูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังน้ี 
 

Z'y = -.004X1 + .052X2+ .487X3 + .140X4+ .026X5 
 

คําสําคญั: คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา, การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to investigate the effects of administrator’s 

traits to School Based Management (SBM) under the Office of Chachoengsao Primary 
Educational Service Area 1. The sample of this study were 417 participants from school 
administrators and teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational 
Service Area 1. The research instrument was a five - rating - scales questionnaire. 
The statistical analysis included mean, standard deviation and multiple regression 
analysis was used. 
  The findings were as follows: 

 1. Administrator’s traits under the Office of Chachoengsao Primary Educational 
Service Area 1 was at a high level ranked as leadership, personality, academic matters, 
morality, administrative abilities respectively. 

 2. School Based Management under the Office of Chachoengsao Primary 
Educational Service Area 1 was a high level ranked as the self-management, 
the decentralization of management, the management which people had more authority, 
the verification the balance, the participated management respectively. 

 3. There was the effect of administrator’s traits to School Based Management. 
There were 45.40 % of School Based Management predicted by leadership, academic 
matters, morality, personality and administrative abilities effect to School Based 
Management significantly. As the following prediction equation: 

                                
 Z'y =  -.004X1 + .052X2 + .487X3  + .140X4 + .026X5 
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