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Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the characteristics of principals, 2) the education al  

administration 3) the relationship between the characteristics of principals and the education administration  

4) characteristics of principals affecting to the education al administration of the schools under the municipality in 

Chachoengsao Province. The samples of this study were 127 teachers under the municipality in Chachoengsao Province.  

The research instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, the Pearson’s product moment correlation, and the stepwise multiple regression analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The characteristics of principals under the municipality in Chachoengsao Province as a whole was a at high 

level. The mean scores ranked from high to low were as follows: academic leadership, code of ethics of principals 

profession, creativity, vision, and morality and ethics.

 2. The education administration of schools under the municipality in Chachoengsao Province as a whole was 

at a high level. The mean scores ranked from high to low were as follows: academic affairs administration, budget 

execution, personnel management, and general management.

 3. The characteristics of principals was positively related to the education administration of municipality schools 

in Chachoengsao Province with statistically significant at .05.

 4. The characteristics of principals: vision and academic leadership affected to the educational administration 

with statistically significant level at .05. It could be used to predict the educational administration variance at 68.00 

percent and could be written the standard equation at Z´ y = .328(x
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บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) การบรหิารงานของโรงเรยีน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง

คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาทุกด้านกับการบริหารงานของโรงเรียน 4) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครู โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 

127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอยู่ในความ 

รับผดิชอบร่วมกนัของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศกึษาธกิาร  

โดยกระทรวงศึกษาธิการด�า เ นินการเ ก่ียวกับการก�าหนด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและการประเมินผล ส่วนกระทรวงมหาดไทยดูแล 

รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร งานธุรการและการสนับสนุน 

งบประมาณ โดยกรมการปกครองได้จัดต้ังส�านักบริหารการศึกษา

ท้องถิ่นในระดับกรม และกองการศึกษาในแต่ละเขตเทศบาล 

ทั่วประเทศเพ่ือดูแลการจัดการศึกษา ด�าเนินการจัดการศึกษาให้

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ท้ังน้ีจะต้องอยู ่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว ่า  

การจัดการศึกษาน้ันควรด�าเนินการเป็นระบบสอดคล้องกัน ตั้งแต่

ปัจจัยน�าเข้า ในการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการศึกษา

และผลผลิตท่ีได้รับจากการจัดการศึกษา โดยมีเคร่ืองมือประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นตัวควบคุม (กรมการปกครอง, 2549, 

หน้า 9)

 การบริหารโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนัน้ ไม่ได้ก�าหนดองค์กรที่

แน่ชัดไว้มาก่อน ท�าให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในปัจจุบันมีการจัด

องค์กรการบรหิารแตกต่างกนั การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นการจัดการศึกษาระดับท้องถ่ิน  

ซึง่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยส�านกับริหารการศึกษา

ท้องถิ่น มีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาและบริหาร 

ท�างานบุคคล ตลอดจนก�ากับดูแลการจัดการศึกษาของเทศบาล 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 8) จึงท�าให้องค์การ

บรหิารส่วนท้องถ่ิน ยังคงขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศกึษา 

ที่ชัดเจน และขาดความต่อเน่ืองในการบริหารตามนโยบายและ

แผนการพัฒนานั้น รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเมื่อมี 

การเปล่ียนแปลงผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายการพัฒนาการศึกษาจึง

เปลีย่นแปลงตามไปด้วย ท�าให้นโยบายและแผนการพฒันาเกดิไม่มี

ความชดัเจน ไม่มคีวามต่อเนือ่ง (ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 

2553ข, หน้า ช) ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ได้มีการด�าเนินการพัฒนาทั้ง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม จิตส�านึก คุณธรรม

และจรยิธรรมของประชาชน เพือ่การบรรลุผลส�าเรจ็อย่างมคีณุภาพ

และประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลยึดหลัก

ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และน�าการบริหารโรงเรียน

เป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน ซึ่งการจัดการบริหารงานศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลได้บริหารโดยอาศัยการบริหารงานตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานรองรับการประเมินคุณภาพ 

การศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละ

ท้องถิ่น ส�าหรับการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 งาน คือ การบริหาร

วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ 

การบริหารทั่วไป (กรมการปกครอง, 2549, หน้า 21) ดังนั้นกรม 

ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ จงึได้พฒันาระบบการบรหิารการศึกษา

ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย ่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการจัด  

ระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหาร 

งบประมาณ และการบริหารทั่วไป (กรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่น, 2547, หน้า 3) อันจะน�าไปสู ่การบรรลุผลส�าเร็จใน 

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องมคุีณลักษณะทีเ่พยีบพร้อมด้วยเรือ่ง

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนบริหารงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ การเป็นผู้น�าทางวิชาการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และคุณธรรม จริยธรรม ตามล�าดับ

 2. การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจาก

มากไปหาน้อย คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

 3. คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติิทีร่ะดบั .05 ได้แก่ ด้านวสัิยทศัน์ และการเป็นผูน้�าทางวชิาการ ร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.00 ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์รปู 

คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

 Z´ y = .328(x
4
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5
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ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานของโรงเรียน 
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2546, หน้า 3) ซึ่งการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการเป็น

คณุลกัษณะทีส่�าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุปฏริปูการศกึษา 

ที่จะท�าให ้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ เป ้าหมายท่ีตั้ งไว ้  

(วิเชียร วงค์ค�าจันทร์, ม.ป.ป.) และเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษา 

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

ควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งด ้านคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรม  

เพื่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2550ข, 

หน้า 7) นอกจากนี ้ผูบ้ริหารสถานศกึษายงัจ�าเป็นต้องมคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้น�า  

ด้านความรู ้ทางวิชาการและด้านความสามารถในการบริหาร  

ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์น้ีจะท�าให้งานเกิดประสิทธิภาพ  

ในการปฏบิตังิาน (ชยัเสฎฐ พรหมศร,ี 2550, หน้า 41-48) ดงัแนวคดิ

ของ จูง และแมกกินสัน (Chung & Magginson, 1981, p. 120)  

ที่เสนอว่า คุณลักษณะของผู้น�าเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่

สามารถท�าให้การท�างานประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องค�านงึถงึคณุลกัษณะบทบาทและ

หน้าทีข่องตนเอง เพือ่น�าพาการบรหิารงาน ในโรงเรยีนไปสูค่วามส�าเรจ็ 

เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบใน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงต้องมีคุณลักษณะและ

ความสามารถที่จะรวมพลังในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อองค์กร (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550, หน้า 41-48) 

คุณลักษณะของผู ้บริหารจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จหรือ 

ความล้มเหลวของการบรหิารงานในโรงเรยีน ความศรทัธา ความเชือ่มัน่

ในตัวผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผลให้ครูท�างานได้ผลดี ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง

เพื่อให ้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธาและยอมรับใน 

การบริหารงาน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่ได้รับ 

ความส�าเรจ็ในการบรหิารงานตามเป้าหมาย ถ้าหากไม่มคีณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี (บุญธรรม ไวยมิตรา, 2553, หน้า 2) 

ดังที่ บุญมี เณรยอด (2545, หน้า 19) กล่าวว่า ความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงานของผู้บริหารต้องเริ่มต้นท่ีตัวผู้บริหารทั้งสิ้น ดังนั้น 

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีผลกระทบ

ต่อความส�าเร็จของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยของคาร์ลสัน 

(Carlson, 1997, pp. 59-60) ได้พบว่า ความส�าเร็จของการใช้ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของรูปแบบการ 

บริหารแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และวัฒนธรรมของโรงเรียน 

 คุณลักษณะของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่ดีที่

เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มวีสิยัทศัน์ และเป็น

ผู้น�าทางวิชาการ การบริหารงานจะได้รับความร่วมมือจากคณะครู

ทกุคน ท�าให้การบรหิารงานของโรงเรยีนด้านต่างๆ ประสบผลส�าเรจ็

ได ้โดยง ่าย แต่ถ ้าผู ้บริหารขาดคุณลักษณะที่ เหมาะสมแล้ว  

อาจท�าลายขวญัและก�าลังใจของบคุลากรในโรงเรยีน  ท�าให้โรงเรยีน

ประสบความล้มเหลวได้ (เมธา ภูมิเขต, 2554, หน้า 2) ดังที่ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 13) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องเป็นผู้น�าที่ท�าให้โรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงตามการปฏิรูป 

การศกึษา มรีปูแบบกระบวนการบรหิารทีเ่ปิดโอกาสให้ทุกคนมส่ีวน

ร่วมรับผิดชอบ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด

วจิารณญาณและความคดิสร้างงานเพือ่ผลกัดนัให้องค์กรขบัเคลือ่น

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้

ก�าหนดมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาและคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

ในการประกอบวิชาชีพ ที่ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง

ประพฤติและปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้เป็น

คณุลักษณะทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการจดัการศึกษาให้มคีณุภาพ 

(ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 19-20)

 การบริหารจัดการศึกษาของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีภารกิจหน้าที่ต้องด�าเนินงานจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ 

การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณ และการบรหิารทัว่ไป 

แต่จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ยังคงมีปัญหาคือ ยังไม่ได้รับ 

การก�าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม และสร้างความรู ้

ความเข้าใจในรปูแบบแนวทางทีถ่กูต้องชดัเจนในการบรหิารจดัการ

ศึกษาแก่ท้องถิ่นจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

จึงเป็นปัญหาต่อการที่ท้องถ่ินจะรับผิดชอบจัดการศึกษาให้เป็นไป

ตามทีก่ฎหมายก�าหนดได้โดยสมบรูณ์ และมคีณุภาพมาตรฐานตาม

ที่สังคมและประเทศชาติพึงประสงค์ ในด้านนโยบายมีการกระจาย 

อ�านาจให้ครูรับผิดชอบงานอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การเรียนการสอนท�าให้

ประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการเรียนรูข้องครลูดลง อีกท้ังครยูงั

มีทักษะในเรื่องการท�าวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให ้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สามารถพฒันาผู้เรียนได้เต็มตามศกัยภาพ  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง 

บุคลากรทุกคนมีความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกัน ส่งผล

ให้การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดความ

ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2555)  

จากปัญหาดงักล่าว ปัจจยัประการหน่ึงทีจ่ะสามารถแก้ปัญหาการบริหาร 

งานได้ส�าเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษา

มอี�านาจในการตัดสินใจ รวมทัง้การก�าหนดนโยบายต่างๆ ของสถาน

ศึกษา เป็นศูนย์รวมการด�าเนินงาน ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ มีคุณลักษณะที่เพียบพร้อม มีความรู ้ 
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ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารที่มีผลการบริหาร

ที่ประสบความส�าเร็จท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ

เกดิประสทิธภิาพ ประสบผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน น�าสถานศกึษา

ไปสู่เป้าหมายได้

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียน

เทศบาลในจงัหวัดฉะเชงิเทรา ซึง่การศกึษาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริหาร ในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองเพื่อให้การบริหาร

งานโรงเรียน สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผู้บรหิาร

สถานศึกษาจ�านวน 5 ด้านกับการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน  

5 ด้านที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย
 1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก

 2. การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยู่ในระดับมาก

 3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ ์

ทางบวกกบัการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ทุกด้าน

 4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ด้าน 

ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตในการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศกึษานี ้ผู้วิจัยมุ่งศกึษาคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศกึษา 

ทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โดยคณุลกัษณะของผูบ้รหิารผูว้จิยัได้ศกึษาจากมาตรฐานการจดัการ

ศกึษาท้องถิน่เพือ่การประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดักรม

ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินไว้ในมาตรฐานที ่3 ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�า

และมีความสามารถในการบริหารจัดการซ่ึงประกอบด ้วย 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู ้บริหาร 
สถานศึกษา 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) วิสัยทัศน์ 5) การเป็น
ผู้น�าทางวิชาการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย, 2553, หน้า 36-38) และการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาจากขอบข่ายการบริหารงาน
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของกรม 
การปกครอง (กรมการปกครอง, 2549, หน้า 21-58) ประกอบด้วย 
4 งาน คือ (1) การบริหารวิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ  
(3) การบริหารงานบุคคล และ (4) การบริหารทั่วไป
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1. ประชากร ได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 5 โรงเรียน จ�านวน 190 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 127 คน ได้มาโดย
การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) แล้วสุ่มอย่างง่าย 
 ตัวแปรที่ศึกษา
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม (X

1
)

  (2) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู ้บริหาร 
สถานศึกษา (X

2
)

  (3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X
3
)

  (4) วิสัยทัศน์ (X
4
)

  (5) การเป็นผู้น�าทางวิชาการ (X
5
)

 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
  (1) การบริหารวิชาการ (Y

1
)

  (2) การบริหารงบประมาณ (Y
2
)

  (3) การบริหารงานบุคคล (Y
3
)

  (4) การบริหารทั่วไป (Y
4
)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร ได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 190 คน 
 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 127 คน ได้มาโดย
การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) แล้วสุ่มอย่างง่าย
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 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้เป็น

แบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท 

(Likert)

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชงิเทรามลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1) บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ออกหนงัสอืขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผู ้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา เพือ่ขอความอนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้

ในการศึกษา

 2) น�าหนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 3) การส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด�าเนิน

การน�าแบบสอบถามจดัส่งไปยงัโรงเรยีนของกลุม่ตวัอย่างด้วยตนเอง

 4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูว้จิยัเดนิทางไปรวบรวมด้วย

ตนเอง หลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาด�าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้

 ตรวจสอบให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์มาตราส่วน

ประมาณค่า ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสห-

สมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation) 

และการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู (multiple regression analysis) 

แบบขั้นตอน (stepwise)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมจี�านวนทัง้ส้ิน 127 คน ส่วนใหญ่ท�างาน

อยู่ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ�านวน 71 คน  

คิดเป็นร้อยละ 55.90 รองลงมา อยู่ในเทศบาลต�าบลบางคล้า  

จ�านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 29.10 และอยูใ่นเทศบาลต�าบลบางววั 

จ�านวน 19 คน คิดเป็นร ้อยละ 15.00 เป็นข้าราชการครู  

จ�านวน 102 คน คิดเป็น  ร้อยละ 80.30 และเป็นพนักงานราชการ 

จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์

ท�างาน 16 ปี ขึน้ไป จ�านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 35.43 รองลงมา 

มปีระสบการณ์ท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 28.35 

มีประสบการณ์ท�างาน 11-15 ปี จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.05 และมีประสบการณ์ท�างาน 1-5 ปี จ�านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.17 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเป็นผู้น�าทางวิชาการ รองลงมา ได้แก่ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

คุณธรรม จริยธรรม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ บุคลิกภาพดี น่าเคารพ 

สง่าผ่าเผย รูจ้กันอบน้อมถ่อมตน  ล�าดบัที ่2 ได้แก่ ปฏบิตัหิน้าทีด้่วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ล�าดับที่ 3 ได้แก่ มุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผล

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และวางตัวเป็นกลางอยู่เสมอ

  2) ด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุ ได้แก่ ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมขุ ล�าดบัที ่2 ได้แก่ มีความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ล�าดบัท่ี 3 ได้แก่ 

รกั ศรทัธา รบัผิดชอบต่อวชิาชีพ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ 

การเอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิให้ก�าลงัใจศษิย์และผูร้บับรกิารอย่าง

เท่าเทียมกัน 

  3) ด้านความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เป็นผู้น�าในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 

ล�าดับที่ 2 ได้แก่ พร้อมที่จะบริหารสถานศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมปีระสทิธภิาพ ล�าดบัที ่3 ได้แก่ กระตุน้ให้บคุลากรในโรงเรยีน

ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
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ที่สุด ได้แก่ ใช ้ความยืดหยุ ่นในการบริหารสถานศึกษาตาม 

ความเหมาะสม

  4) ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ น�าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ล�าดับที่ 2 ได้แก่ มีเป้าหมายและทิศทาง

การพัฒนา การศึกษาท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถาน

ศึกษาและท้องถ่ิน ล�าดับท่ี 3 ได้แก่ มีเป้าหมายและทิศทาง  

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตท่ีชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ ใช้วิธีการในการบริหารที่สมาชิกทุกคนในสถานศึกษา

ยอมรับว่าแนวคิดที่ดี 

  5) ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ มี 2 ข้อ ได้แก่ ให้ความส�าคญั

กับบทบาทประธาน การแต่งตั้งกรรมการและการประชุมคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน และติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการอยู่เสมอ รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้จัด

บรรยากาศในห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ เป็นท่ีปรึกษาด้านวิชาการและ

ผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 

 3. ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การบริหารงาน

ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การบรหิารวชิาการ 

รองลงมา ได้แก่ การบริหารงบประมาณ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด มี 2 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1) ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การรายงานผลการเรียน

ของนักเรียน ล�าดับที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ล�าดับที่ 3 ได้แก่ การจัดการเรียน

การสอนโดยสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน 

  2) ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การรายงานผลการใช้เงิน

และผลการด�าเนินงานต่อต้นสังกัด ล�าดับที่ 2 ได้แก่ การจัดสรรงบ

ประมาณ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

ล�าดับที่ 3 ได้แก่ การบริหารจัดการที่ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น 
ผลสมัฤทธิแ์ละผลงาน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ การจดัหา
รายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของ 
หน่วยงาน
  3) ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก
ทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ได้แก่ การควบคมุวนิยัและรกัษา
วินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ล�าดับที่ 2 ได้แก่ การสนับสนุน 
การพัฒนาครใูห้มวีทิยฐานะสงูข้ึนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ล�าดบั
ที่ 3 ไดแ้ก่ การด�าเนนิการด้านการลาของบคุลากรอย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การสร้างขวัญก�าลังใจ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากร
  4) ด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน ล�าดับที่ 2 ได้แก่ การจัดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานต่างๆ 
ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในงานบรหิาร งานอืน่ ล�าดบัที ่3 ได้แก่ การดแูลสถานที่
และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย  
ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ บคุคล ชมุชน และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานธุรการ 
 4 .  คุณลักษณะของผู ้ บริหารสถานศึกษาทุกด ้ าน  
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารงานของโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ
กบัการบริหารงานของโรงเรียน ด้านวสัิยทศัน์กบัการบรหิารงานของ
โรงเรียน ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับการบริหารงานของ
โรงเรียน ตามล�าดับ ส่วนล�าดับสุดท้ายมีค่าความสัมพันธ์เท่ากัน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมกับการบริหารงานของโรงเรียน และ
ด้านการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษากับ
การบริหารงานของโรงเรียน
 5. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิสัยทัศน์ และการเป็นผู ้น�าทางวิชาการ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .825 ค่าอ�านาจการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .680 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.

est
) เท่ากับ .336 คุณลักษณะ

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาทัง้ 2 ด้านสามารถพยากรณ์การบรหิารงาน
ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 68.00  
โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
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 สมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ 

 y´  = .790 + .296(x
4
)* + .493(x

5
)*

 สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน

 Z´ y = .328(x
4
)* + .515(x

5
)*

 ส่วนตวัแปรคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้านคณุธรรม  

จริยธรรม ด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร 

สถานศึกษา และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ส ่งผลต่อ 

การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อภิปรายผล
 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผล

ต่อการบรหิารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจยั

มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้

 1. คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบัผลการวจิยัของ บญุธรรม ไวยมติรา (2553, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษา

ความสมัพันธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรียนตามการรบัรู้

ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า 

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามการรบัรูข้องคร ูในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธา ภูมิเขต  

(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตาม

ความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ชลบุร ีเขต 2 พบว่า คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็น

ของคร ูอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวจิยัของสดุา 

หมืน่จง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษาอ�าเภอเบตง 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 3 พบว่า 

ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนของครูผู้สอน  

ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากต�าแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษาต้องได้รบั

การพฒันาก่อนเข้าสูต่�าแหน่ง ได้รบัการอบรมครอบคุลมการบรหิาร

งานทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�ามาปรับใช้ในการ

ปฏบิตังิานได้อย่างเหมาะสม ปฏบิตังิานตามสายงานของตนเองตาม

มาตรฐานวชิาชพีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ในปัจจุบนัมกีารตรวจ

สอบ ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาท้ังจากภายในหน่วยงานและ

ภายนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

ปรับบทบาทการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อีกทั้ง 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูน้�าและผูป้ระสานความร่วมมอืจากทกุฝ่าย

ให้ร ่วมกันจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ

มาตรฐานวชิาชพีทางการศึกษาได้ก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีผูบ้รหิาร

สถานศึกษาไว้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าแนวทางของ

มาตรฐานวชิาชพีมายดึถอืเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินให้

เป ็นผู ้ ท่ีมีคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีใน 

การปฏิบัติงาน ท�าให้โรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์และ

บรรลุเป้าหมายของการบริหารองค์การได้ ประกอบกับผู้บริหาร

โรงเรียนในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถและตระหนักถึงภาระ

หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการน�าโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จและ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลน้ีจึงท�าให้คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ม ี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดย

รวมอยู่ในระดับมาก และเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสูงที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของบุญธรรม ไวยมิตรา (2553, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามการรบัรู้

ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า 

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สดุา หมืน่จง (2554, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน โรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอเบตง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 3 พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่รัฐได้มีการ

ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยวิธีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ตลอดจนจัดการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา  

ที่ปัจจุบันจบการศึกษา ในระดับปริญญาโทด้านการบริหารเป็น 

ส่วนใหญ่ จงึท�าหน้าทีบ่รหิารงานทกุด้านในโรงเรยีนได้อย่างสมบรูณ์ 

และในปัจจบุนัหลกัสตูรสถานศกึษา  มกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุอยู่

เป็นประจ�า  ผูบ้รหิารจงึต้องมคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีน

การสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน เป็นผู้น�าให้ 

ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู ้เรียนให้ม ี

คุณลักษณะตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังที่ ประเวศ วะสี  
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(2542, หน้า 42-46) ที่เสนอว่า ผู้น�าซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนควรมี

บทบาทในการเป็นผูน้�าทางวชิาการแก่สงัคมของตน อนัทีจ่ะน�าความ

ก้าวหน้าและความเป็นกลุ่มก้อนทางวิชาการให้เกิดในสังคมของตน 

พลังของสังคมจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพในทิศทางท่ีเหมาะสม และยังสอดคล้องกับ รุ ่ง  

แก้วแดง (2545, หน้า 14-15) ที่กล่าวว่า ความจ�าเป็นที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องเป็นมืออาชีพ ต้องเป็นผู ้ที่มีความรู ้และ

ประสบการณ์เหมาะสมกับการเป็นนักวิชาชีพช้ันสูงทางการบริหาร

การศึกษา รวมทั้งจ�าเป็นต้อง “เป็นผู้น�าทางวิชาการ” ซึ่งหมายถึง

ความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู ้ปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ ใช้ความ

สามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้มีระบบการประกัน

คณุภาพให้การศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิจงึจะ

เป็นผูบ้ริหารมอือาชีพ ด้วยเหตผุลนีจึ้งท�าให้คณุลกัษณะของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา โรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านการเป็นผู้น�า

ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 2) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านคณุธรรม จรยิธรรม มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยู่

ในระดับมาก แต่เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีค่า

เฉลีย่อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย เมือ่เทยีบกับด้านอ่ืน สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ บุญลือ คงน้อย (2552, หน้า 89) ที่ได้ด�าเนินการศึกษา

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ตามความ

คิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสีย สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 24 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน ด้านคณุธรรม จรยิธรรม มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ภูมิเขต (2554, บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 พบว่า 

คณุลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรยีน ด้านคณุธรรม จรยิธรรม มค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านคณุธรรม จรยิธรรม เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทีส่�าคญัและจ�าเป็น

ส�าหรบัผูบ้รหิารทกุคนต้องปฏบิตั ิประกอบกบัในปัจจุบนัมีความต่ืนตัว

ในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึถกูคาดหวังสูงให้

เป็นผู้ที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะเป็นผู้น�าโรงเรียนซึ่งเป็น

สถานทีอ่บรมขดัเกลาเยาวชนของชาตโิดยตรง ผู้บรหิารสถานศกึษา

ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัดและ 

ทุกสถานการณ์ ซึ่งเมื่อผู ้บริหารสถานศึกษาแสดงตนบกพร่อง 

เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม ไปเพียงเลก็น้อย จะถกูสงัคมมองไปว่าเป็น

ผู้ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไปได้ง่าย และเป็นการยากที่จะแก้ไขให้

ภาพพจน์กลบัมาดดัีงเดมิ  แต่ถ้าผู้บรหิารเป็นผูม้คุีณธรรม จรยิธรรม 

จะท�าให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก ความศรัทธา น�าไปสู่ความร่วมมือ  

เป็นขวัญและก�าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถจูงใจให้คนใน

กลุ่มมคีวามคิดเหน็คล้อยตาม และปฏิบัตติามค�าส่ังด้วยความเตม็ใจ

อันที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกับ  

รุ ่ง แก้วแดง (2545, หน้า 64-65) กล่าวถึงลักษณะที่สามารถ 

ก�าหนดเป็นตัวบ่งช้ีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ได้แก่  

ความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

และของสังคม คือการปฏิบัติตนในฐานะของคนดีของครูและ 

ผู้บริหารที่ดีจนสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นยึดถือเป็นแบบอย่าง

ของผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ และยังสอดคล้องกับ ทองทิพภา 

วิริยะพันธุ์ (2549, หน้า 127-136) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะที่จ�าเป็น

ของผู้บริหารมืออาชีพว่าจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ควรมี

ความรบัผดิชอบในวชิาชีพและมคีณุธรรมจริยธรรมส�าหรับเป็นกรอบ

แนวคิดในการปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรประพฤติปฏิบัติให ้

ถูกต้องตามท�านองคลองธรรมเพื่อสร้างความศรัทธาโดยการยึดมั่น

ในธรรมะ ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ไม่ละท้ิงอุดมการณ์โดย

หวงัผลประโยชน์อันมคิวรได้ สงัคมจะได้อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุด้วย

เหตุผลนี้จึงท�าให้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้านคุณธรรม จรยิธรรม มค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั โฮลโลมอน (Hollomon, 1999, 

p. 605-A) ที่ได้ศึกษา  พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ ต้องเป็น

ผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ มีจิตใจดี มีความรู้สึกนึกคิดดี มีน�้าใจและ 

มีจิตวิญญาณที่ดี มีความเสียสละให้ได้งานที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกบั รชิาร์ดสนั และคนอืน่ๆ (Richardson & et al., 1992, 

pp. 4-12) ได้ศึกษาพบว่าความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และตรงไปตรงมา

เป็นลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครูใหญ่ ซึ่งแสดงถึงการท่ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

 2. การบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลในจังหวดัฉะเชงิเทรา 

พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ จินตนา ภูจอมจิตร (2551) ที่ศึกษาการบริหารจัดการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย ด้านผลผลิตใน 

โรงเรียนเทศบาล สังกัดส�านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  

พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงมหาดไทย ด้านผลผลติ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบั 

สชุรีา มหาโภคประเสริฐ (2553, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาความพงึพอใจ

ของครูและผู ้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ความพึงพอใจ
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ของครูและผู ้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด

 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากปจัจบุันกฎหมายได้บญัญตัิใหโ้รงเรียน

เป็น “นิติบุคคล” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส�าคัญของ

ประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มุ่งหวังเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐาน

จดัการศกึษาให้มมีาตรฐานมคีณุภาพ มกีารกระจายอ�านาจการบริหาร

จัดการศึกษาตามมาตรา 39 ท้ังด้านบริหารวิชาการ บริหาร 

งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะ

กรรมการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  

การจัดการศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัด

บริการสาธารณะย่อมมีอิสระในการบริหารทั้งด้านทรัพยากรบุคคล 

และอ�านาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายให้อ�านาจไว้ มีการก�าหนดให้

สถานศกึษาเป็นนติบิคุคล มจีดุหมายส�าคญัทีจ่ะท�าให้สถานศกึษามี

อิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าง

คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม (กรมวิชาการ, 

2543, หน้า 7) อีกท้ังยังมีการก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ก�าหนด

ให้ทุกโรงเรียน มีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  

และถอืว่าการประกนัคณุภาพเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิาร 

จัดการเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในทุก 5 ปี ท�าให้โรงเรียน

ต้องด�าเนนิการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนือ่งและ

เป็นระบบ ด้วยเหตผุลนีจ้งึท�าให้การบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1) การบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

และเป็นการบริหารงานท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสูงที่สุด เมื่อเทียบ 

กับด ้านอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย พิงขุนทด  

(2552, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาลในสถานศกึษากบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิาร

งานสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  

เขต 1-7 ตามทัศนะของครู พบว่า การบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรา นนสุราช 

(2550, หน้า 178) ได้ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ 

ส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารงานในโรงเรยีน สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า การบริหารวิชาการ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารวิชาการเป็นหัวใจของ

โรงเรียน จัดเป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งเสริมและพัฒนางานสถานศึกษา 

ผู ้บริหารที่ดีจึงต้องแสดงความเป็นผู ้น�าในการพัฒนาคุณภาพ 

งานวชิาการในสถานศกึษาให้เกดิประโยชน์สงูสดุ (อดศิร เนาวนนท์, 

2550, หน้า 168) สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  

(2546, หน้า 16) กล่าวว่า งานวชิาการเป็นกจิกรรมทกุชนดิในสถาน

ศึกษาที่ครู ทุกคนจะต้องปฏิบัติ และสิ่งส�าคัญที่ครูควรด�าเนินการ

ภายในขอบข่ายงานวิชาการ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั ซึง่ในการจัดกจิกรรมนัน้ครจูะต้องจดัท�าแผน

จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ตามสาระหลักสูตรการวัดและ

ประเมนิผลทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ ด้วยเหตผุลนีจ้งึท�าให้การบรหิาร

วิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก

 2) การบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก แต่เป็นการบริหารงานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับ

สุดท้ายทั้ง 2 ด้าน จึงอภิปรายผลได้ดังนี้

  (1) การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ด้านการบรหิารบคุคล มค่ีาเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย พิงขุนทด (2552, บทคัดย่อ) 

ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลใน

สถานศึกษากับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษา 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะ

ของครู พบว่า การบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรา นนสุราช (2550, หน้า 178) 

ได้ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 2 พบว่า การบรหิารงานบุคคล มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจ

ส�าคญัทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนอง

ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด�าเนินการด้านการบริหาร งานบุคคล

ให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล แต่โรงเรียนเทศบาลเป็นโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับ 

กรมการปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มคีณะกรรมการบรหิารมาจากการ

เลือกตั้ง ดังนั้นการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาล จึงขึ้นอยู่

กับนโยบายของการเมืองแต่ละสมัย ดังน้ันการบริหารงานบุคคล  

ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จึงอาจมีการวางแผน  

การบริหารงานบุคคลอย่างไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง อีกทั้ง
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โรงเรียนยังมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารงาน

บคุคลไม่เตม็ที ่เพราะคดิว่าการวางแผนบรหิารบคุคลเป็นหน้าทีข่อง

ผู ้บริหารในระดับสูง จึงส่งผลให้พนักงานครูและบุคลากรทาง 

การศึกษายังคงได้รับการพัฒนา ให้มีความรู ้ ความสามารถ  

มีขวัญก�าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ

ก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้ไม ่เท ่าที่ควร สอดคล้องกับ ประชุม  

รอดประเสริฐ (2543, หน้า 8) ที่กล่าวว่า การพัฒนาองค์การจะต้อง

เน้นในเรื่องการพัฒนาบุคคล โดยอาศัยความเชื่อพื้นฐานว่าคน คือ 

องค์ประกอบขององค์การ องค์การจะดไีม่ได้ถ้าองค์การน้ันปราศจาก

บุคคลที่ดีมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือโครงสร้างของ

องค์การจะไม่มีความหมายแม้แต่น้อย หากบุคคลในองค์การขาด

คณุภาพ และสอดคล้องกบั จรญู มลินิทร์ (2543, หน้า 16) ให้ความ

เห็นว่า การที่จะให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพเท่าเทียมกันน้ันเป็นเรื่องยาก จะต้องสร้างแรงจูงใจให้ครูที่

มีคุณภาพไปอยู ่ในชนบทที่ห ่างไกลได้ต ้องให้เขาเห็นโอกาส 

ความก้าวหน้าในอาชีพ มีสวัสดิการ การท�างานที่ดี 

  (2) การบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัด

ฉะเชงิเทรา ด้านการบริหารทัว่ไป มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปารณทตัต์ แสนวเิศษ (2550, บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนบางประการที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการด�าเนินงานในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรา นนสุราช (2550, 

หน้า 178) ได้ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จของการบรหิารงานในโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า การบริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารทั่วไปมีขอบข่ายใน 

การบริหารงานครอบคลุมหลายด้าน เป็นงานที่เก่ียวข้องกับ 

การจดัระบบบรหิารองค์กร ให้บรกิารบรหิารงานอืน่ๆ บรรลุผลตาม

มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน

การประสานส่งเสริมสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกต่างๆ  

ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้

นวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ส่งเสรมิในการบรหิารและ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ

ทีต่รวจสอบได้ ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของบคุคล ชุมชนและองค์กร

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

อกีทัง้การบรหิารทัว่ไปยงัเป็นกระบวนการส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิและ

สนบัสนนุให้งานบรหิารวชิาการ บรหิารงบประมาณ และบรหิารงาน

บุคคล ส่งผลให้การบริหารทั่วไป บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ

และเป้าหมายที่ก�าหนด เกิดความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับโรงเรียนเทศบาล  

มีการบริหารงานที่ต้องขึ้นกับเทศบาล จึงท�าให้โรงเรียนเทศบาลยัง

คงขาดอสิระในการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน งานจงึเกดิความล่าช้า 

เพราะต้องผ่านการตัดสินใจจากผู้บริหารในหลายระดับ ดังท่ี  

ฟินนแิกน (Finnigan, 2007, pp. 523-526) กล่าวว่า โรงเรยีนทีเ่ป็น

นิติบุคคลหลายแห่งยังไม่มีอิสระด้านการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจ 

จะถูกครอบง�าด้วยกฎหมายของรัฐ และองค์การที่เป็นพื้นฐานของ

ชุมชน ด้วยเหตุผลนี้จึงท�าให้การบริหารทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล�าดับ

สุดท้าย

 3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ค�ามาย บุญสนอง (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นนักบริหารมืออาชีพกับ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 1 พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะความเป็นนกับรหิารมอือาชพีกบัการบรหิารงานวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุนทรา นนสุราช (2550, หน้า 178) ได้ศึกษาปัจจัย

ด้านคณุลกัษณะของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิาร

งานในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะพื้นฐาน  

ด ้านคุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว  

ด ้านคุณลักษณะเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ 

ความส�าเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพ 

งานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง พบว่า คุณลักษณะของ 

ผูบ้รหิารมอือาชพีกบัคณุภาพงานวชิาการมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารจัดการศึกษา ตามแนว

ปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ต้องอาศัยผู ้บริหารโรงเรียนที่มีความรู ้  ความสามารถและมี

คุณลักษณะเฉพาะตัวหลายประการเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
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(เชษฐา แสงรัตน์, 2553, หน้า 15) ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2550ข,  

หน้า 1) กล่าวว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบคุลากรหลักทีส่�าคัญของ

สถานศึกษาและเป็นผู ้น�าวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะ ความรู้  

ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณ 

วิชาชีพที่ดี จึงจะน�าไปสู ่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้สร้าง 

แรงจูงใจให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ  

มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถ  

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส�าเร็จในการบริหารงานของ

โรงเรียน มักจะต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะและพฤติกรรมอัน

เป็นการสร้างศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ด้วยเหตุนี ้

จึงส่งผลให้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความ

สมัพันธ์ทางบวกในระดบัสงูกบัการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยด้านท่ีมีอ�านาจพยากรณ์ ได้แก่ 

ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นผู้น�าทางวิชาการ

  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากในยคุปัจจบุนัผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถทาง

วิชาการในการน�าพาโรงเรียนให้ไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 

2545, หน้า 7) โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้

  1) โรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทราให้ความส�าคัญ

กบัคณุภาพการศึกษาทีต้่องมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นผลจาก

การด�าเนนิงานของโรงเรยีน ทีม่าจากการวางแผนงาน ก�าหนดเป้าหมาย

และทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให ้นักเรียนได ้รับประโยชน ์ สูงสุด  

ดังนั้นคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา ด ้านวิสัยทัศน ์  

จึงเป็นคุณลักษณะส�าคัญท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาทุกคนพึงมีตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ

จัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

มาตรา 53 ให้ความส�าคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะเชื่อว่าเป็น

ปัจจยัส�าคญัปัจจยัหนึง่ทีจ่ะท�าให้การจดัการศกึษาประสบผลส�าเรจ็

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหาร

โรงเรียนว่าเป็นผู้บริหารทีม่คีวามรู ้ความสามารถสงู สามารถบรหิาร

โรงเรียนให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาใน

ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้มีความรู ้ ความสามารถ  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในการบริหาร จึงท�าให้มี

ผลงานการบริหารทีป่ระสบผลส�าเรจ็ สอดคล้องกบั พมิพรรณ สรุโิย 

(2552, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน 9 กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่ พบว่า ปัจจยัด้านวสิยัทศัน์ ส่งผลต่อประสทิธผิล

ของโรงเรียนเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับ, ปองสิน วิ เศษศิริ  

(2549, หน้า 34) ที่กล่าวว่า ผู ้บริหารจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน ์

และมีความสามารถในการกระตุ ้นให้บุคลากรใช้ศักยภาพท่ีดี  

ดึงเอาศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับที่ ชลิดา ศรมณี (2549,  

หน้า 141) กล่าวว่า ทักษะที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีโดยรวม 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหารให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

ทักษะในด้านการคิด คิดเชิงวิเคราะห์ มองภาพรวม มองภาพไกล มี

ความคิดก้าวหน้ามทีกัษะในการประสานงาน การจงูใจ และมทีกัษะ

ด้านเทคนิควิธีการ ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้คุณลักษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ด้านวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) โรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทราให้ความส�าคญั

กบัผู้บรหิารสถานศกึษาท่ีมคีณุลักษณะด้านการเป็นผูน้�าทางวชิาการ 

ซึง่เป็นบทบาทส�าคัญของผู้บรหิารสถานศกึษาในการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล ดังที่ พิมพรรณ สุริโย  

(2552, บทคัดย่อ) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ว ่าการจัดการศึกษาหรือ 

การบรหิารโรงเรยีนประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ ผู้บรหิารสถานศกึษา

ถอืว่ามคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ การทีผู่บ้รหิารสถานศึกษามคีวามรู้

ความสามารถด้านวิชาการจะสามารถน�าพาให้โรงเรียนประสบ 

ความส�าเร็จได้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น�าของโรงเรียน 

และสิ่งที่โรงเรียนต้องด�าเนินการปฏิบัติให้ดีที่สุด คือ งานด้าน

วิชาการ เพื่อให้โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพได้ตามที่

ชุมชนและประเทศชาติต้องการ ดังงานวิจัยของ พนมไพร ค�าขจร 

(2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูต่อ 

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล

จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า ครมูคีวามพึงพอใจต่อการบรหิารงานด้าน

วิชาการเนื่องด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู ้มีความสามารถ 

ด้านงานวิชาการและจัดบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการได้อย่าง

เหมาะสมชัดเจน วางแผนงาน โครงสร้างด้านงานวิชาการอย่างเป็น

ระบบ ส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยในชั้นเรียนและน�าผลการวิจัยไป

พฒันาการเรยีนการสอน พฒันาหลกัสตูร มีระบบการวดัผลประเมนิผล

ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับ ปองสิน 

วิเศษศิริ (2549, หน้า 34) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จัก

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองในด้าน

บทบาททางวชิาการให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 
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เพือ่ทีจ่ะสามารถบรหิารจดัการเรยีนการสอนให้ประสบผลส�าเรจ็ได้ 

ด้วยเหตุนี้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเป็นผู้น�า

ทางวิชาการ จึงส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่  

ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านการปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ผู้บริหารสถานศึกษา และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ครูผู้สอนให้ความส�าคัญกับการที่ผู้บริหารเป็น 

ผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น�าทางวิชาการ ครูผู้ตอบแบบสอบถามจึงมี

ความคิดเห็นว่าคุณลักษณะของผู ้บริหารในด้านวิสัยทัศน์และ 

ด้านการเป็นผูน้�าทางวชิาการ มคีวามจ�าเป็นและส่งผลต่อการบรหิาร

งานโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงอาจท�าให้คุณลักษณะของผู้บริหาร 

สถานศกึษาด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านการปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเช่นกันไม่ส่งผลต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

  จากการวจิยันี้ มข้ีอเสนอแนะใหผู้้บรหิารน�าผลการวิจยั

ไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้

  1) ผลการวิจัยพบว ่า คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม มค่ีาเฉล่ียน้อยทีสุ่ด ดงันัน้จงึควรมกีารส่งเสรมิให้ผู้บรหิาร

สถานศึกษา ได้รับการพัฒนา การประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  2) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของโรงเรียน

เทศบาลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านการบรหิารบคุคลและการบรหิาร

ทั่วไป มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังน้ันจึงควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด�าเนิน

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของโรงเรียน  

และพัฒนาการบริหารท่ัวไปให้ครอบคลุมขอบข่ายงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  3) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาน

ศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารงานของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและ

พัฒนาให้ผู ้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู ้มี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เหมาะสมกบัการเป็นผู้บรหิารสถานศกึษา 

เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้ประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

  4) ผลการวิจัยพบว ่า คุณลักษณะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นผู ้น�าทางวิชาการ  

ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดงันัน้ในการพจิารณาคัดเลือกผู้บรหิารสถานศึกษา จงึควรพจิารณา

จากผู้ที่มีคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นผู ้น�าทาง

วิชาการ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล  

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิสัยทัศน์ หรือด้านการ

เป็นผู้น�าทางวชิาการ ทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละคุณลักษณะ โดยการเก็บข้อมูลจาก

หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม การเยี่ยมสถานที่ ดูเอกสาร วัตถุ 

และร่องรอย 

  2) ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา

ทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาล ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน
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