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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา  
                     
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 
ความตอนหนึ่งว่า “การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือการสร้างสรรค์ความรู้ 
ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดในตัวบุคคล เพ่ือช่วยให้เขาสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมั่นคงและราบร่ืนทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชน์สุข เพ่ือตน เพ่ือส่วนรวม ได้ตามควรแก่อัตภาพ 
ผู้ทําหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่าย ทุกระดับควรจะได้มุ่งทํางานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่น” 
(สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2549, หน้า 88)  
  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 5-6) มาตรา 6 กําหนดว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในมาตรา 8 
กําหนดว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ในมาตรา 9 กําหนดว่า การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี 
(1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอํานาจไปสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ      
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น” จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าบุคลากร
ทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546, หน้า 3) ได้กําหนดว่า “การบริหารสถานศึกษาคือ งานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน 
บริหารงาน”  
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพราะมีอํานาจในการตัดสินใจ 
รวมทั้งการกําหนดนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี
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ทั้งทางด้านคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 
2550, หน้า 7) กล่าวว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและ
เป็นผู้นําวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ”  
 กระแสการปฏิรูปการศึกษาและผลการวิเคราะห์การบริหารการศึกษาของไทย พบว่า
ปัญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาคือ การรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพ
ในการบริหารขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันเนื่องจากนโยบายทางการเมืองและ
ความไม่ประสานสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งการศึกษาไม่สามารถ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพสมบูรณ์แข่งกับสังคมโลกไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 
ประชาชนไม่มีบทบาท และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543, 
หน้า 18) การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดที่ได้พยายามดําเนินการมา ต้ังแต่การเริ่ม
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการ ในระยะต่อมาได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
ของสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของชมรม สมาคมต่างๆ ที่ได้เข้ามา
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีการเข้ามาร่วมดําเนินการ
อย่างไม่เป็นทางการตามหน้าที่ที่จะต้องร่วมคิดร่วมทํา (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 16) เน่ืองจาก
อํานาจการตัดสินใจส่วนใหญ่ยังอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งมีหน่วยงาน
บังคับบัญชาจากส่วนกลาง ดังน้ันสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับสถานภาพการเป็นนิติบุคคล
โดยบทบัญญัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 จึงได้ปรับเปลี่ยนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
โรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมตามหลักการกระจายอํานาจ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาแต่ละด้าน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2546, หน้า 118) ซึ่งทําให้กระบวนการบริหารของแต่ละสถานศึกษา
มีการกระจายอํานาจ บริหารการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาโดยตรงและให้สถานศึกษาหรือโรงเรียน
ดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยตนเองและปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนสนับสนุน นโยบายของชาติในการจัดการศึกษาซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านบุคลากรด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือการบริหารของโรงเรียน
ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และการจัดการศึกษานั้นให้เป็นไปเพ่ือประชาชนทั้งมวล ทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกสถานะสังคม ซึ่งการบริหารจะต้องยึดหลักการสําคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการที่จะทําให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาประสบความสําเร็จซึ่งได้แก่ การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การคืนอํานาจ การจัดการศึกษาให้ประชาชน
ตลอดจนหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
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และคุณภาพตามท่ีมาตรฐานสากลทุกระดับการศึกษากําหนด ซึ่งทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โดยคณะบุคคล และคณะครูจะต้องมีบทบาทสําคัญในการร่วมบริหารในกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งกิจกรรม
ทั้งมวลโรงเรียนเป็นผู้กําหนดการให้การศึกษาและการจัดการต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของโรงเรียน ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญยิ่งเพราะเป็นการศึกษาที่วางพื้นฐานของชีวิต เป็นการศึกษา
ที่เตรียมอนาคตให้แก่เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพ่ือให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
บุคคลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
วัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรียน ด้วยเหตุน้ีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นําของสถานศึกษา 
จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ 
 การเป็นผู้บริหารในยุคน้ีกับการเป็นผู้บริหารในยุคก่อนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
ผู้บริหารในยุคก่อนเรามักจะเรียกว่าเป็นผู้นํา (leader) โดยถือว่าผู้นําจะเป็นผู้ที่สามารถทําให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามอย่างที่ เราต้องการ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชา
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่ในปัจจุบันแนวคิดได้เปลี่ยนแปลงไป การเป็นผู้บริหารในปัจจุบันต้องอาศัย
การยอมรับเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในความหมายของนักบริหารในปัจจุบัน
จึงเน้นยํ้าเรื่องของการประสานงาน (co-ordination) ว่าจะทําอย่างไรให้งานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งสําคัญที่สุดคือสมาชิกยินดีและมีความสุข
ในการปฏิบัติภารกิจน้ันถ้าหากองค์กรใดก็ตามมีผู้บริหารท่ีเป็นนักบริหารมีการพัฒนาตนเองเตรียมตนเอง
เพ่ือเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่คุณภาพของตนเท่าน้ัน 
แต่ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาคุณภาพของงานอีกด้วย การบริหาร
ในอนาคตจะเป็นการบริหารแบบ MBO (management by objective) คือ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันได้ ด้วยเหตุน้ีแต่ละองค์กรจึงพยายาม
แสวงหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารที่มีผลงานการบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จ (อมรา เล็กเริงสินธ์ุ, 2542, หน้า 5) ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐหรือของเอกชน 
องค์การขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ต่างก็ต้องการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
สูงสุด ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าที่รวดเร็วนําองค์การอ่ืนได้ ด้วยเหตุน้ีแต่ละองค์การจึงพยายาม
แสวงหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารที่มีผลงานการบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จจนเป็นหลักประกันของความสําเร็จในการบริหารงานอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
(วีระ ประเสริฐศิลป์, 2546, หน้า 1)  
 จากหลักการ แนวคิด เหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างย่ิงเป็นกลไกสําคัญหนึ่งที่จะประสานและขับเคลื่อนระบบการพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้าด้วยการนําพาบุคลากรให้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และทุกฝ่าย
มีส่วนในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นผู้นําที่ดีก็จะไม่สามารถพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษาก็ไม่ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ที่โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน
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วัฒนธรรมองค์การหรือแบบการทํางานของโรงเรียนจากที่เคยได้รับหรือรอคําสั่งจากหน่วยงาน
ระดับสูงกว่ามาเป็นการบริหารโดยการเริ่มที่ตนเองและสนองความจําเป็นของชุมชนโดยโรงเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเพราะผู้บริหารจะต้องพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายปลายทางตามความคาดหวังของสังคม ชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นสาเหตุหลัก
ที่ทําให้ต้องปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการเรียน และการเปลี่ยน
กลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งเป็นดี คนเก่ง และมีความสุขในชีวิต 
แต่การท่ีจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนได้น้ันจําเป็นต้องให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ 
เพ่ือจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
จึงอยู่ที่สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดที่สุด และบุคคลที่สําคัญ
ที่จะบันดาลให้เกิดความสําเร็จก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณลักษณะที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้บริหารที่จะทําให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลดังกล่าว 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
          
   ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1.2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นอย่างไร 
 1.2.2 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 1.2.3 คุณลักษณะของผู ้บ ร ิหารสถานศึกษาด้าน ใดบ้า งที ่ส ่งผลต่อการบร ิหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั  
   
            ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.3.3 เพื ่อศึกษาคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะด้านภาวะผู ้นํา 
คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านคุณธรรม และคุณลักษณะ
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ด้านความสามารถในการบริหาร ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
1.4 ความสาํคัญของการวิจัย 
  
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน
ดังต่อไป 
 1.4.1 ผู้บริหารจะได้ทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหาร
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 1.4.2 ผู้บริหารจะได้ทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐาน เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุผลสูงสุด 
 
1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
1.6 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา คุณลักษณะด้านวิชาการ 
คุณลักษณะด้านคุณธรรม คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  2) ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน การบริหารตนเอง และ
การตรวจสอบและถ่วงดุล 
 1.6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 143 คน และครูผู้สอน จํานวน 1,517 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 143 คน โดยเลือกจาก
ประชากรท้ังหมด และครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 274 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี และ
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มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) และสุ่มรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 417 คน 
 1.6.3 ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
  1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 
   (2) คุณลักษณะด้านวิชาการ 
   (3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
   (4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
   (5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  2) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
   (2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
   (3) การบริหารตนเอง 
   (4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
   (5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีรวมทั้งศึกษา 
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยกรอบแนวคิดในการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารใช้แนวคิดของ นพพงษ์ 
บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 139-140) และภิญโญ สาธร (2548, หน้า 352) นํามารวมกันประกอบด้วย
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ 3) คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม 4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร และ
แนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้แนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า 154-156) 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
3) การบริหารตนเอง 4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 
มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1 
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               ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
         
    ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ไว้ดังน้ี 
 1.8.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะท่าทีหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ปรากฏแก่สายตาบุคคลทั่วไปประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
     1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทํางานด้วยอย่างมีความสุขและเป็นที่เคารพกับบุคคลรอบข้าง     
     2) คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง การมีประสบการณ์ ความสามารถ ความรู้รอบตัว 
อย่างกว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
คอยส่งเสริมให้จัดบรรยากาศในห้องเรียนและเอ้ือต่อการเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
ผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี  
     3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม หมายถึง การมีความเมตตา กรุณา ต่อผู้อ่ืนและผู้ร่วมงาน 
วางตน เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5) คณุลักษณะด้านความสามารถ 
    ในการบริหาร 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
  2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
  3) การบริหารตนเอง 
  4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
  5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 

1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 

2) คณุลักษณะด้านวิชาการ 

3) คณุลักษณะด้านคุณธรรม 

4) คณุลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
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    4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง การมีสุขภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน กล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผล มีความกระตือรือร้น 
ในการทํางาน มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง และไม่ดูถูกผู้อ่ืน  
   5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร หมายถึง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล    
มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดีจัดระบบ
เอกสารสารสนเทศได้ถูกต้องอย่างเหมาะสม มีความสามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากชุมชนให้การสนับสนุนในพัฒนา รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
  1.8.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารการจัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติ 
โดยมีโรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์การหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
         1) การบริหารงานแบบกระจายอํานาจ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีอิสระและศักยภาพ ในการบริหารจัดการ ด้านงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และการบริหารท่ัวไป   
         2) การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีการบริหารโดยองค์ คณะบุคคลมีระบบ การบริหารจัดการแบบเครือข่าย และ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร กิจกรรมของโรงเรียน  
         3) การบริหารตนเอง หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีระบบบริหารจัดการศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
        4) การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาท
ให้คําแนะนําสนับสนุนการปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
       5) การตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมรับการตรวจสอบตรวจ และมีหลักการบริหารคุณภาพ
การศึกษา 
  1.8.3 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมายถึง โรงเรียน
ที่อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบไปด้วย 4 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
143 โรงเรียน   
 
 
 
 
 
 




