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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้าดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 3. เ พื ่อศ ึกษาค ุณล ักษณะของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา  ค ุณล ักษณะด้านภาวะผู ้นํา 
คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านคุณธรรม และคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหาร ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 สมมติฐานการวิจัย 
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 143 คน โดยเลือกจากประชากรทั้งหมด 
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 274 คน จํานวน 274 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random 
sampling) และสุ่มรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 417 คน 
 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง โดยเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแล้ว นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ และโรงเรียน
บ้านอ่างเตย รวมจํานวน 30 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .95 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยคํานวณ
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรปู 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
  5.1.1 การวิจัยในเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผล
การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา รองลงมา
คือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ อันดับที่สาม คือ คุณลักษณะด้านวิชาการ ตามลําดับ ส่วนคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหารมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เห็นได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อันดับสาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
รู้จักการวางแผนงาน มอบหมายงานกับบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ตามลําดับ ส่วนรายข้อ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะผู้นําที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 

   3) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผลตามหลักสูตรต่อการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาได้ดี อันดับสาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษากํากับดูแลการเตรียมการสอน บันทึกหลังการสอน
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ย ข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
 4) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะด้านคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด       
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล วางตัวเป็นกลาง สม่ําเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวางตน
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน อันดับสาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เห็นได้ว่า ค่าเฉล่ียข้อน้ี
จัดอยู่ในระดับมาก  
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        5) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนักประชาสัมพันธ์ ใช้ถ้อยคําหรือภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม รองลงมาคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง อันดับสาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านบุคลิกภาพที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ดูถูกผู้อื่น 
เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
         6) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรก คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดระบบงานในองค์กร รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยมุ่งมั่นในการทํางาน อันดับสาม คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดระบบเอกสารสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ตามลําดับ 
ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ี
จัดอยู่ในระดับมาก 
 5.1.2 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
         1) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารตนเอง รองลงมาคือ 
ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ อันดับสาม คือ ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม เห็นได้ว่า ด้านน้ี
มีค่าเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก 
         2) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ โรงเรียนมอบหมายงานภาระหน้าที่การปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนและครู
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับธรรมชาติตามความต้องการของผู้เรียน อันดับสาม คือ โรงเรียนจัดระบบฐานข้อมูล
ในการท่ีมีใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกชุมชน ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
โรงเรียน ครู ชุมชนร่วมสนับสนุนให้คําปรึกษาในการสํารวจข้อมูลความต้องการในการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

75 
 

       3) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการศึกษา อันดับสาม คือ โรงเรียน
มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครูอย่างสม่ําเสมอ นํามติที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ ตามลําดับ 
ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหารที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
คือ โรงเรียนสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่บริการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงอย่างเป็นธรรม 
เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
        4) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการบริหารตนเอง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียน
มีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป อันดับสาม คือ โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สินรายได้ต่างๆ ของโรงเรียน ตามลําดับ ส่วนรายข้อ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
โรงเรียนได้กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับฝ่ายบริหารและระดับผู้ปฏิบัติ เห็นได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
         5) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรก
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน ครู ชุมชนร่วมจัดอาคารสถานท่ี
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียน
ได้ให้คณะกรรมการโรงเรียน ครูมีบทบาท ร่วมตัดสินใจเก่ียวกับการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป อันดับสาม คือ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านความสามารถในการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนได้ให้คณะกรรมการโรงเรียน 
ครูมีบทบาทกํากับ ติดตามประเมินผลทบทวนผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน 
การดําเนินการแก้ไขให้บรรลุผล เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
                  6) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ลําดับแรกมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
โรงเรียนมีการกําหนดมาตรการตรวจสอบ ความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ 
อย่างชัดเจน รองลงมา คือ โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบ
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คุณภาพการศึกษา อันดับสาม คือ โรงเรียนได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียน ครูในการจัดทํา
แนวปฏิบัติการประเมินผลของโรงเรียน ตามลําดับ ส่วนรายข้อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านความสามารถในการบริหารท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
โรงเรียน ครูร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยข้อน้ีจัดอยู่ในระดับมาก 
 5.1.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีอํานาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม รองลงไปได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหาร และคุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของ 
(R2) เท่ากับ .454 ได้ร้อยละ 45.40 แสดงว่า คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา คุณลักษณะด้านวิชาการ 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ส่วนคุณลักษณะด้านคุณธรรม ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5.2 อภิปรายผล 
  
 จากผลการวิจยั ทําให้ทราบระดับคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 5.2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักด์ิ 
เจริญพานิชเสรี (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันและในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาสูงกว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสภาพปัจจุบันทั้ง 12 มาตรฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ บุญมา 
กัมปนาทพงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ พบว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่บ่งชี้สําคัญๆ คือ เป็นผู้ที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจกว้าง เป็นประชาธิปไตย ดําเนินบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม มีนํ้าใจไมตรีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และใช้กริยาวาจาในความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างแนบเนียน โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากที่สุด สอดคล้องกับ จักรพรรดิ วะทา (2548, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเพื่อสืบค้นหาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า (คริสต์ศักราช 1995–2005) โดยศึกษาคุณลักษณะ 
4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นํา ด้านทักษะทางการบริหาร และด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เป็นด้านที่ศึกษาธิการจังหวัดและผู้เก่ียวข้องมีความเห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นลําดับแรก และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
ต้องเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี ผู้บริหารจะทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุประสิทธิผลด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่พึงพอใจในหมู่คณะที่เก่ียวข้อง
นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านปัจจัย มาตรฐาน 20 กําหนดไว้ว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา 
มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวบ่งช้ี คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 
2541, หน้า 22) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 

        1) ด้านภาวะผู้นํา ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับจักรพรรดิ วะทา (2548, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเพื่อสืบค้นหาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า (คริสต์ศักราช 1995–2005) โดยศึกษาคุณลักษณะ 
4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นํา ด้านทักษะทางการบริหาร และด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
ในรายด้าน พบว่า คุณลักษณะด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ประพนธ์ 
ไพลดํา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามทัศนะของครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าคุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้นํา ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาวะผู้นํา เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจ สวัสดิภาพ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก คุณลักษณะด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 เป็นคุณลักษณะที่สําคัญมาก ซึ่งแสดงถึงภาวะผู้นําหรือความสามารถในการจูงใจ 
โน้มน้าว เอาใจใส่ในด้านสวัสดิการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและร่วมกัน
ทํางานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
        2) ด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับ อนุชิต วรรณสุทธ์ิ (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพในอนาคต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า คุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ สมศักด์ิ เจริญพานิชเสรี (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับมากที่สุด ทุกรายการ
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มาตรฐาน เม่ือพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิชาการ เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผล การประเมินผลตามหลักสูตรต่อ
การเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจาก คุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึง
ความรู้ความสามารถทักษะ กระบวนการ เทคนิค ความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน พัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ฯลฯ จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจแก่ผู้สอน ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษา 

 3) ด้านคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับ จิรภา สงวนสุข (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ วิไลรัตน์ สุรบุตร (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและความรับผิดชอบสูงอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม เป็นรายข้อพบประเด็น
ที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางสม่ําเสมอและผู้บริหารสถานศึกษา
มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสารทําให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งยังมีการกระจายอํานาจ
การบริหารงานไปหลายฝ่าย จึงทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลงานในหน้าที่น้อยลง คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 คือ การปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 4) ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับ จักรพรรดิ วะทา (2548, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเพื่อสืบค้นหาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า (คริสต์ศักราช 1995–2005) โดยศึกษาคุณลักษณะ 
4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นํา ด้านทักษะทางการบริหาร และด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
ในรายด้าน พบว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ประพนธ์ 
ไพลดํา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะ
ของครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนักประชาสัมพันธ์ 
ใช้ถ้อยคําหรือภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ควรมีบุคลิกภาพ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับสังคมและชุมชนได้ดี มีนํ้าใจไมตรี และให้ความอบอุ่นกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และมีสุขภาพจิตดี  

        5) ด้านความสามารถในการบริหาร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถ
ในการบริหาร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ประพนธ์ ไพลดํา (2547, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ สอดคล้องกับสมเกียรติ เจริญฉิม (2549, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เก่ียวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 7 
พบว่า คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความสามารถในการบริหาร เป็นรายข้อ พบประเด็น
ที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดองค์กร และระบบงาน ทั้งนี้เนื่องจาก 
คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการมีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้นําในเรื่องความกระตือรือร้นที่จะทํางาน
ให้สําเร็จตามเป้าหมาย เพื่อจะได้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร และนําพาสถานศึกษาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.2.2 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2543, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทํารายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษา
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในรายด้านผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองและประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน (school 
council หรือ school board) ซึ่งเป็นเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการบริจาคและ
หาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน ทําการประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเท่าน้ัน 
ส่วนอํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ฤทัยวรรณ 
หาญกล้า (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับคือ ด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เล็งเห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษามากที่สุด โดยแต่ละโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู 
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สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียน มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
        1) ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน 

และผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุทัย บุญประเสริฐ (2543, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทํารายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบกระจายอํานาจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบกระจายอํานาจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนมอบหมายงานภาระหน้าที่การปฏิบัติงานให้แก่
คณะกรรมการโรงเรียนและครูต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียน เช่น งานโรงเรียนประจําปี ฯลฯ 
  2) ด้านการบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยครูที่ปฏิบัติการสอน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ชุลี คณะสุวรณ 
(2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพร้อมในการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตสวี จังหวัดชุมพร พบว่า ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ระดับความพร้อม
อันดับหน่ึงคือ ด้านการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการคืนอํานาจ 
การจัดการศึกษาให้ประชาชน และด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ อยู่ในระดับมาก ที่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 
เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน และครูมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เห็นความสําคัญ
ด้านการบริหารแบบมีการมีส่วนร่วม มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า มาพบปะกันมีการมีส่วนการบริหารตัดสินใจในการจัดทํา
นโยบายและแผนของโรงเรียน  
 3) ด้านการบริหารตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารตนเอง ในภาพรวม
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อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ คารม ช่วยสุข (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้
ในการนํารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ข้าราชการครูที่มีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ 
และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมากที่สุด ที่สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2543, บทคัดย่อ) 
ซึ่งได้ทํารายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบกระจายอํานาจ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารตนเองเป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ โรงเรียนมีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ การเงิน 
งบประมาณ ทรัพย์สิน และรายได้ต่างๆ ของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียน
ได้กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับฝ่ายบริหารและระดับผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีอํานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน 

         4) ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน 
และผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ 
เสรี พุทธปวน (2546, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทํารายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองลําพูน พบว่า โรงเรียนสร้างความเข้าใจ
แก่คณะกรรมการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเก่ียวกับการถ่ายโอนอํานาจการจัดการศึกษาสู่
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับ สุนิจจา ทัพศาสตร์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาความพร้อม
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารตนเองเป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนได้เปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการโรงเรียน ครูและชุมชน ร่วมจัดอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้านการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทให้คําแนะนําสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

        5) ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุนิจจา ทัพศาสตร์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษา
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ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และการมีส่วนร่วม 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทํารายงานการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โรงเรียนได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียนและครูในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
การประเมินผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นรายข้อ พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนมีการกําหนด
มาตรการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง และจัดตั้งคณะกรรมตรวจสอบมาตรการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ  
  5.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ
นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากการวิจัยพบว่า 
ครูที่ปฏิบัติการสอน และผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่า คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 
คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านคุณธรรม คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหารส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวม
ตามลําดับอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คารม ช่วยสุข (2544, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่มีตําแหน่งต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวม ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ภารดี 
อนันต์นาวี (2545, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
และสถานการณ์โรงเรียน มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผู้บริหารสถานศึกษาฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นํา
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วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี 
จึงจะนําไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
  จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่ืนๆ ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ้

         1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถของตนเอง
ในการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

         2) คุณลักษณะด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน
ด้านความสามารถในการทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถศึกษาต่อในสถาบันอ่ืนๆ 
เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากชุมชน  

  3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการมี
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน เพราะการเป็นผู้บริหารที่ดีนอกจากมีความเช่ียวชาญแล้ว 
ยังต้องมีความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญที่สุด จึงจะทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข  

        4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความหนักแน่น รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ซึ่งจะส่งดีผลต่อการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

        5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญ
ในการใช้เหตุผลเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีความสามารถในการวางแผน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะนําพาให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

         6) โรงเรียนควรมีการประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมท้ังประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา ทั้งคณะกรรมการโรงเรียน และครู
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้รับรู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่อย่างเพียงพอ 

        7) โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการโรงเรียน และครู ร่วมให้คําปรึกษา 
การสํารวจข้อมูลความต้องการ และการตรวจสอบติดตามประเมินผลการบริหารการใช้เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ การรายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  

  8) โรงเรียนควรให้คณะกรรมการที่มาจากชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตามความต้องการของชุมชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างจริงจัง โดยกําหนดวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลากหลาย การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
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  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
         1) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
         2) ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

ที่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อทราบความพร้อมและศักยภาพในการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากย่ิงข้ึน  

         3) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 




