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การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่ อการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
The Study of School Administrators ’ Characteristics Affect on 21st
Century Educational Management of Phang-nga Primary Education
Service Area office
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
ศึก ษาระดับการจัด การศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา และเพื่อ วิเ คราะห์
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการจัดการในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เก็บข้ อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา และหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
สานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาพังงา จ านวน 226 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้
ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่ อมัน่ ทังเท่
้ ากับ .988 และ .879 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าร้ อยละค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า
1. คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาในแต่ละด้ าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ าน
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ความรู้ความสามารถทางการบริ หารรองลงมาคือ ด้ านวิสยั ทัศน์ และด้ านภาวะผู้นาและ
ความเป็ นผู้นาทางวิชาการ ส่วนด้ านที่ต่าที่สดุ คือ ด้ านมนุษยสัมพันธ์
2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้ าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านแถลงการณ์ พนั ธกิจ รองลงมาคือ ด้ านหลักสูตร
ส่วนด้ านที่ต่าที่สดุ คือ ด้ านการสอน
3. คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้ 4 ร่ วมกัน
พยากรณ์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ ร้อยละ 72.7
คาสาคัญ : คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษา
Abstract :
The purposes of this research were to study: 1) characteristics of
Phang-nga primary education service area office’s administrators, 2) the level
of Phang-nga primary education service area office’s administrators’ 21 st
century educational management, and 3)the correlation of administrators’
characteristics and 21st century educational management of schools in Phangnga Primary Education Service Area office.
The samples consisted of 226 peoples including administrators and
head of academic affairs in the schools of Phang-nga primary education
service area office. Sampling by stratified method. The research instrument is
questionnaire with .988 and .789 974 reliability. The statistics employed to
data analysis were percentage, means, standard deviations and Pearson
correlation coefficient and stepwise multiple regression.
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This research found that :
1. The overview in administrators’ characteristics of Phang-nga
primary education service area office was the high level. Considering in each
factor in administrators’ characteristics of Phang-nga primary education
service area office were found the highest mean was the knowledge and
ability in management , the second highest in mean were vision, leadership
and academic leadership and the lowest in mean was the interpersonal
relationship.
2. The overview in 21st century educational management of Phangnga primary education service area office’s administrators was the high level.
Considering in each factor of 21st century educational management of Phangnga primary education service area office’s administrators were found the
highest mean was the bulletin of mission, the second highest in mean was the
curriculum and the lowest in mean was teaching.
3. The administrators’ characteristics can predicted the 21st century
educational management (Y) in 72.7%
Keyword : Administrators’ characteristics, 21st century educational management
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ได้
มุง่ เน้ นการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ พร้ อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยใช้ การศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการ
ขับเคลือ่ น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 13) จากนโยบายหลักดังกล่าวส่งผลให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ น้ เป็ นอย่ า งมาก โดยส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา
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กระทรวงศึกษาธิการ (2557 : ซ-ฌ) ได้ กาหนดเป้าประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of
Education) ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ไว้ ว่า "การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทย
ให้ เป็ นคนไทยที่มีศกั ยภาพ กล่อมเกลาให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความสุข ช่วย
นาประเทศไปสู่ระดับการพัฒนา อย่างสมดุล ยั่งยืน พร้ อมกับเป็ นสังคมที่อยู่ดีมีสุข
(Well-Being Nation) " อีกทังยั
้ งได้ กาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสูศ่ ตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี ้ 1) ปฏิรูประบบการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพครู
ประจาการ 2) ปฏิรูปการเรี ยนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต 3)
ปฏิรูประบบการประเมิน เน้ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้ าง
และบริ หารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการบริ หารจัดการ และ 5) สร้ าง
สังคมแห่งปั ญญา ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้เพื่อสร้ างมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เน้ นแต่วิชาการ
โดยแนวทางการพัฒนาศึกษาดังกล่าวต้ องสามารถตอบสนองกับความท้ าทาย
ทัง้ ในระดับ มหภาคและระดับปั จ เจก ดัง ต่อ ไปนี ้ ในระดับ มหภาค 1) การยกระดับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับการวางแผนกาลังคน ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริ มการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็ นองค์รวมของประเทศ
2) การสร้ างสังคมแห่งปั ญญา และการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ และ
ในระดับ ปั จ เจก คื อ การสร้ างมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี จิ ต ที่ พ ร้ อม มี ค วามแข็ ง แกร่ ง
ในสมรรถนะหลักสอดรับศักยภาพการเรี ยนรู้ของทุกคน นอกจากนี ้วิจารณ์ พานิช (2555
: 19) ซึ่งเป็ นผู้ที่มีบทบาทในวงการการศึกษาของประเทศไทยระบุไว้ ว่า การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี ้จะต้ องมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะ 3R x 7C ซึ่ง 3R ได้ แก่
Reading (อ่านออก), Writing (เขียนได้ ) และ Arithmetics (คิดเลขเป็ น) ส่วน 7C ได้ แก่
Critical thinking & problem solving (ทักษะด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์ และ
นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้ านความร่ วมมือ
การทางานเป็ นทีม และภาวะผู้นา) Communications, information & media literacy
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(ทักษะด้ านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้ เท่าทันสื่อ ) Computing & ICT literacy
(ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร) Career & learning
skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้ )นอกจากนี ้แล้ ว Bellanca, J. และ Brandt, R
(2001 : 266-267) ยังได้ ระบุไว้ อีกว่า ประเด็นสาคัญในกรอบความคิดการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ประการ คื อ 1) แถลงการณ์ พัน ธกิ จ 2) หลัก ในการเรี ย นรู้
3) หลักสูตร 4) การประเมิน และ 5) การสอน
จากที่กล่าวมาทาให้ พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลที่มีบทบาท และ
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากถือได้ ว่าผู้บริ หาร
สถานศึกษาเป็ นผู้นาและผู้บริ หารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดูแลเกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป
รวมทั ง้ บั ง คั บ บั ญ ชาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการกาหนดนโยบายที่ใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพอีกด้ วย นอกจากนี ้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 28 ) ยังได้ กาหนดให้ มียทุ ธศาสตร์ พฒ
ั นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การภายในสถานศึ ก ษา โดยเน้ นการพัฒ นาสมรรถนะและ
คุณลักษณะของผู้บริ หาร เนื่องจากเห็นว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิดประสิทธิ ผลสูงสุด ดังนันคุ
้ ณลักษณะของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สง่ ผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา และ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่นเดียวกัน
เหตุผลทังหมดข้
้
างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจัยได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณลักษณะ
สาคัญของผู้บริ หาร 5 ด้ าน ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษา และวิเคราะห์จากงานวิจยั ของนักวิชาการ
หลายท่าน ซึ่งประกอบด้ วย 1) ด้ านวิสยั ทัศน์ 2) ด้ านความรู้ และความสามารถทาง
การบริ หาร 3) ด้ านความเป็ นผู้นาทางวิชาการ 4) ด้ านความรับผิดชอบ การอุทิศตนและ
เป็ นตัวอย่างที่ดีในการทางานและ 5) ด้ านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ และ
ประมวลคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษ
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ที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพื่อนา
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ไปใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษา และนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั ง้ นี ้ไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3. เพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
จั ด การในศตวรรษที่ 21ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพังงา
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยผู้บริ หารสถานศึกษา และหัวหน้ า
ฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา
จานวนโรงเรี ย น 159 โรงเรี ย นประกอบด้ วย ผู้บ ริ หารสถานศึก ษา จานวน 159คน
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยน จานวน 159 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 318 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วยผู้บริ หารสถานศึกษา และหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยผู้วิจัยกาหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยเปิ ดตารางการสุม่ เครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan,1970 :
608) ได้ ข นาดกลุ่ม ตัว อย่า ง จานวน 226 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง ชั น้
(Stratified random sampling) จาแนกตามอาเภอ โดยแต่ละอาเภอใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย
(Simple random sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ น แบบสอบถามองค์ ป ระกอบ
คุณลักษณะผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการจัดการจัดการในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็ น
3 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศอายุ ต าแหน่ ง ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารสอน /
ประสบการณ์การบริ หารสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ ประกอบคุณลักษณะผู้บริ ห ารสถานศึกษา
มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ ใช้ สอบถามระดับ
ความคิดเห็น/ระดับการปฏิบตั ิของผู้บริ หาร และหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
5 ด้ า นได้ แ ก่ 1) ด้ า นวิ สัย ทัศ น์ 2) ด้ า นความรู้ และความสามารถทางการบริ ห าร
3) ด้ านภาวะผู้นา และความเป็ นผู้นาทางวิชาการ 4) ด้ านความรับผิดชอบ การอุทิศตน
และเป็ นตัวอย่างที่ดีในการทางาน และ 5) ด้ านมนุษยสัมพันธ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ ใช้ สอบถามระดับความคิดเห็น /
ระดับการปฏิบตั ิของผู้บริ หาร และหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ ซึ่งวัดได้ จากองค์ ประกอบ 5
ด้ าน ได้ แก่ 1) แถลงการณ์ พนั ธกิจ 2) หลักในการเรี ยนรู้ 3) หลักสูตร 4) การประเมิน
และ 5) การสอน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิ จัย วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
วิเคราะห์ข้อมูลแล้ วนาเสนอข้ อมูลตามลาดับดังนี ้
1. วิเ คราะห์ ข้ อ มูล ข้ อ มูล คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ประกอบด้ ว ย เพศอายุ
ต าแหน่ ง ระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารสอน/ประสบการณ์ ก ารบริ ห าร
สถานศึกษา โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
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2. วิเคราะห์ ระดับคุณลักษณะของผู้บริ หารโดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้ อมทัง้ ตัด สิ น ระดับ ในแต่ ละด้ านคุ ณ ลัก ษณะ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา และด้ านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้ เกณฑ์ สมั บูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทาง
ของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 23-24)
3. วิเคราะห์ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ( x )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้ อมทัง้ ตัด สิน ระดับ ในแต่ละด้ า นของการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้ เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของบุญชม ศรี สะอาด (2545 : 23-24)
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
แต่ละคุณลักษณะกับภาพรวมของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยการหาค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ ส ัน โดยใช้ หลัก เกณฑ์ แ ปลความหมายของค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550 : 153)
5. การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ (Stepwise multiple regression
analysis) ระหว่างปั จจัยคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาแต่ละคุณลักษณะกับ
ภาพรวมของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550 : 154)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา” สรุปผล ได้ ดงั นี ้
1. คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาในแต่ละด้ าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

312 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้ านความรู้ความสามารถทางการบริ หารรองลงมาคือ ด้ านวิสยั ทัศน์ และด้ านภาวะผู้นา
และความเป็ นผู้นาทางวิชาการ ส่วนด้ านที่ต่าที่สดุ คือ ด้ านมนุษยสัมพันธ์
2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยน
ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้ าน พบว่า ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ านแถลงการณ์พนั ธกิจ รองลงมาคือ ด้ านหลักสูตร ส่วน
ด้ านที่ต่าที่สดุ คือ ด้ านการสอน
3. คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้ 4 ร่ วมกัน
พยากรณ์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ ร้อยละ 72.7
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา” ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. ระดั บคุ ณลัก ษณะของผู้บริ ห ารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา จากผลการศึกษาที่พบว่า
ระดับคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวัด พัง งาอยู่ ใ นระดับ มาก อาจเป็ นผลเนื่ อ งมาจาก
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ได้ กล่าวมานันเป็
้ นคุณสมบัติที่สาคัญสาหรั บ
ผู้บริ หารสถานศึกษาในปั จจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 53 ได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับเขตพื ้นที่การศึกษา
และผู้บริ หารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้ าที่ได้ จะต้ องมีใบประกอบวิชาชี พการบริ หาร
การศึกษา หรื อใบประกอบวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษา ซึ่งในปั จจุบนั คุรุสภา (2555)
ได้ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริ หารสถานศึกษาประกอบด้ วยมาตรฐาน 3 ด้ าน คือ
1) มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิ ช าชี พ 2) มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน และ
3) มาตรฐานการปฏิบตั ิตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ซึ่งในด้ านที่ 1 มาตรฐานความรู้
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 313

และประสบการณ์ วิ ช าชี พ มี ร ายละเอี ย ดดัง นี ้ 1) มี คุณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี
ทางการบริ หารการศึกษา หรื อเทียบเท่าหรื อคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้
ในเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้ ไก้ แก่ หลัก และกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา การบริ หารด้ านวิชาการ การบริ หารด้ านธุรการการเงินพัสดุและ
อาคารสถานที่ การบริ หารงานบุคคล การบริ หารกิจการนักเรี ยน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารการประชาสัมพันธ์ และ
ความสัม พั น ธ์ ชุ ม ชน และคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมส าหรั บ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการบริ หารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารั บรอง
นอกจากนี ผ้ ้ ูบ ริ หารสถานศึก ษายัง ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นปฏิ บัติก ารสอนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า
5 ปี หรื อมีประสบการณ์ด้านปฏิบตั ิการสอนและต้ องมีประสบการณ์
ในตาแหน่งหัวหน้ าหมวด หรื อหัวหน้ าสาย หรื อหัวหน้ างาน หรื อตาแหน่งบริ หารอื่น ๆ
ในสถานศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้ านที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 12
มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพการบริ หารการศึกษามาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรี ยน และชุมชนมาตรฐานที่ 3
มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้ เต็มศักยภาพมาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนงานขององค์ ก ารให้ ส ามารถปฏิ บัติ ไ ด้ เกิ ด ผลจริ ง มาตรฐานที่ 5 พัฒ นาและ
ใช้ นวัต กรรมการบริ ห ารจนเกิ ด ผลงานที่ มี คุณ ภาพสูง ขึน้ เป็ น ลาดับ มาตรฐานที่ 6
ปฏิบตั ิงานขององค์การโดยเน้ นผลถาวรมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ อย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานที่
9 ร่ วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้ างสรรค์มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและ
ใช้ ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนามาตรฐานที่ 11 เป็ นผู้นาและสร้ างผู้นา และมาตรฐานที่
12 สร้ างโอกาสในการพัฒนาได้ ทกุ สถานการณ์ และ ในด้ านที่ 3 มาตรฐานการปฏิบตั ิ
ตน (จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ) จะประกอบไปด้ วยจรรยาบรรณ 5 ด้ าน ได้ แก่
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริ การ
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม จากข้ อบังคับ
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ด้ านวิ ช าชี พ ข้ างต้ นดั ง กล่ า วผู้ ศึ ก ษาคาดว่ า ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษามี ป ฏิ บั ติ ต น
ตามมาตรฐานวิชาชีพทัง้ 3 ด้ าน ได้ เป็ นอย่างดี และจากข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษาพบว่า ผู้บริ หาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ที่ค่อนข้ างสูง เนื่องจากจะต้ องมีประสบการณ์
เป็ น ครู ผ้ ูสอนมาแล้ วอย่า งน้ อย 5 ปี อี กทัง้ ใบประกอบวิช าชี พผู้บริ หารสถานศึกษา
ที่ออกโดยคุรุสภามีอายุเพียง 5 ปี และหากผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องการต่อใบประกอบ
วิชาชีพก็จะต้ องพัฒนาตนเองตามมาตรฐานทัง้ 3 มาตรฐานหลักที่ครุ ุ สภาได้ กาหนดไว้
จึ ง ท าให้ ผ้ ูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารพัฒ นาความรู้ คุณ ลัก ษณะที่ ดี มาตรฐานใน
ด้ านต่างๆ อยู่เสมอ จึงส่งผลให้ ระดับคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนี ผ้ ลการศึกษาดังกล่าวยัง สอดคล้ อ ง และเป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน
กับงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน ได้ แก่ ประคอง รั ศมีแก้ ว (2551 : 192) จรู ญ
เคหา (2554 : 17) ตรึ กจิต บินต่วน (2556 : ก-ข) สุธิดา เลี ้ยงประยูร (2555 : ก-ข)
วันชัย สุตรี ศาสตร์ และคณะ (2554 : 95-96) สุนันทา พ่วงทอง (2554 : 67-68)
ประสิทธิ์ วิชโย, พระ (2552 : 70) ปิ ยพจน์ ตุลาชม (2549 : 78) สินสมุทร เหมนาค
(2549 : 82)
2. ระดั บ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาจัง หวัดพัง งาในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ผู้ศึก ษาคาดว่า อาจเป็ น ผล
เนื่องมาจาก ผู้บริ หารสถานศึกษามีความรู้ และพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ผู้บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการจัด การศึก ษาในศตวรรษที่ 21 อี ก ทัง้
ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนมาก่อน (ต้ องเป็ นครู ผ้ สู อน
สอนมาอย่างน้ อย 5 ปี ) จึงทาให้ เข้ าใจบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาได้ เป็ นอย่างดี ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงสามารถนาความรอบรู้ ในเรื่ อง
การจัด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 มาประกอบการก าหนดวิ สัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ
ของโรงเรี ย นที่ สะท้ อนได้ จ ากค่า เฉลี่ย ของระดับการจัดการศึก ษาในศตวรรษที่ 21
ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยจากมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ ดังนี ้ ด้ านแถลงการณ์พนั ธกิจ ด้ านหลักสูตร
ด้ านหลักในการเรี ยนรู้ ด้ านการประเมิ นและด้ านการสอน อีกทัง้ ยังสะท้ อนให้ เห็ น
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จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาในด้ านความรู้ ความสามารถทางการบริ หารสูง
ที่สดุ รองลงมาคือด้ านวิสยั ทัศน์ และด้ านภาวะผู้นาและความเป็ นผู้นาทางตามลาดับ
นอกจากนี แ้ ล้ ว ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพัง งาซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานต้ นสังกัดของโรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา ยังได้ ให้ ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาครู ผู้บริ หารสถานศึกษา และผู้เรี ยน โดยได้ กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ระดับ
องค์ ก ารที่ ส อดคล้ องต่ อ นโยบายการจั ด การศึ ก ษา และการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิ ก ารไว้ อย่า งชัด เจนในแผนปฏิบัติ การของสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตัง้ แต่ปี งบประมาณ 2556 เป็ นต้ นมา เช่น โครงการ
ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น โครงการพัฒ นาครู และผู้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา โครงการพัฒ นาครู ต้ นแบบ โครงการประชุ ม ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
(เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา, 2557) ซึง่ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ ให้ ความใส่ใจ และเน้ นเรื่ องการพัฒนางาน
ด้ า นวิ ชาการของโรงเรี ย น และมุ่งพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา จึง ส่ง ผลให้ ผ้ ูบ ริ ห าร
สถานศึก ษามี นโยบาย และเป้าหมายในการบริ ห ารงาน หรื อบริ ห ารสถานศึกษาที่
ชัดเจน สามารถถ่ายทอดนโยบายไปยังฝ่ ายงานต่างๆ ในโรงเรี ยนซึ่งถือได้ ว่าเป็ นฝ่ ายที่
ต้ องนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะฝ่ ายงานวิชาการที่ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการ
จัดการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรี ยน ให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอยู่
ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาในครัง้ นี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Krug (1993 :
1935A) Eakin and Joyce (1997 : 39-A) Fair (2001 : 51) จรู ญ เคหา (2554 : 17)
สุภพ สอนสระคูและคณะ (2553 : 124-127) ประคอง รัศมีแก้ ว (2551 : 192) ที่พบว่า
คุณลักษณะของผู้บริ หารจะส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารงานวิชาการ
และคุณภาพนักเรี ยน รวมไปถึงคุณภาพของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
3 ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างคุ ณลั กษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาสัง กั ด
ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพั ง งา กั บ การจั ด การศึ ก ษาใน
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ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พั ง งา จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึก ษาในภาพรวมกับ การจัด การศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม พบว่ า
มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด และมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ในทางบวก ซึ่ ง ผล
การศึกษาดังกล่าวสะท้ อ นให้ เห็ นว่าผู้บริ หารสถานศึกษาได้ ให้ ค วามสาคัญกับงาน
วิ ช าการซึ่ง เป็ น งานหลัก และเป็ น หัว ใจของสถานศึ ก ษา เป็ น ภารกิ จ หลัก ที่ มุ่ง เน้ น
การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น อี ก ทั ง้ เป็ นงานที่ ส ะท้ อนความส าเร็ จ และ
ความสามารถของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ เ ป็ น อย่า งดี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรส่งเสริ ม หรื อสร้ างพืน้ ที่ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้สอน และ
ผู้บริ หาร เพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ และสามารถนาประสบการณ์
จริ ง ไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาได้ โดยไม่ ต้ องเสี ย เวลาลองผิ ดลองถู ก เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาทุกด้ าน จะมีความสัมพันธ์ ในทางบวก
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในด้ านแถลงการณ์พนั ธกิจ ด้ านหลักในการเรี ยนรู้
และด้ านหลักสูตร ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า หากคุณลักษณะของผู้บริ หาร
สถานศึกษาเพิ่มขึ ้นก็จะทาให้ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 ด้ านเพิ่มขึ ้นด้ วย
เช่นกัน ดังนันจากผลการศึ
้
กษาดังกล่าว ผู้บริ หารจึงต้ องจาเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณลักษณะของตนเองในด้ านความรู้ ความสามารถทางการบริ ห าร ด้ านวิสยั ทัศ น์
ด้ านภาวะผู้นาและความเป็ นผู้นาทางวิชาการ ด้ านความรับผิดชอบการอุทิศตนและเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในการทางานและด้ านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อที่จะทาให้ ระดับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้ องเป็ นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Tranformational Leadership) ให้ มากกว่าการผู้นาแบบแลกเปลี่ยน
(Transactional Leadership) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี ้จะเป็ นกระบวนการที่ผ้ นู า
มีอิทธิ พลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามให้ สงู ขึ ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามไปสู่ระดับที่สงู ขึ ้นและศักยภาพมากขึ ้น ทาให้ เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและ
วิสยั ทัศน์ ของทีมและขององค์ การ จูงใจให้ ผ้ ูร่วมงานและผู้ตามมองให้ ไกลเกิ นกว่า
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ความสนใจของพวกเขาไปสู่ป ระโยชน์ ข องกลุ่ม องค์ ก าร นอกจากนี แ้ ล้ ว ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาอาจจะต้ องสร้ างให้ โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาของตนให้ กลายเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) โดยใช้ กระบวนการการจัดการความรู้ เข้ ามา
เป็ นขัน้ ตอนในการพัฒนาสถานศึกษาให้ ก ลายเป็ น องค์ ก ารแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่ง หาก
ผู้บริ หารสถานศึกษาทาได้ ก็จะส่งผลดีในหลายด้ าน เช่น ผลดีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยน ผลดีตอ่ บุคลากรในโรงเรี ยนที่จะกลายเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
ซึ่งหากสถานศึกษามีวฒ
ั นธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมแล้ วจะ
ส่งผลให้ โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีคณ
ุ ภาพ และส่งผลให้
การจัดการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรี ยนอย่างสูงสุด
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาควรได้ รับทราบถึงข้ อมูล
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ไปใช้ ประกอบการวางนโยบาย วางแผนในการพัฒนาโรงเรี ยน
และคุณภาพผู้เรี ยนให้ สอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั
2. ผู้บริ หารสถานศึกษาควรศึกษางานวิจัยนีแ้ ล้ วนาข้ อมูลไปปรั บปรุ ง หรื อ
พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของตนเอง และปรั บ ปรุ ง การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ในสถานศึกษาของตนเอง ให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่สถานศึกษาตังอยู
้ ่
3. คุณลักษณะทัง้ 5 ด้ าน ของผู้บริ หารมีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับระดับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในเชิงบวกเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษาจึง
จาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาความรู้ เทคนิคการบริ หาร ความสามารถทางวิชาการให้ ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ ซึง่ หากผู้บริ หารสามารถพัฒนา ปรับปรุงคุณลักษณะทัง้ 5 รวมทังคุ
้ ณลักษณะ
อื่นๆ ที่ผ้ ูบริ หารเห็นว่ามีความจาเป็ นให้ ดีขึน้ ย่อมเป็ นที่ แน่นอนว่าการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาย่อมดีขึ ้นตามมา
4. ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา และสานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ควรน าข้ อมู ล จากผลการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา หรื อร่ วมกั น หาแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษาในประเด็นที่มี
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ค่าเฉลีย่ ที่คอ่ นข้ างต่า หรื อประเด็นที่มีความสัมพันธ์ กบั ผลการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย หรื อ สาเหตุที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. ควรศึก ษาเปรี ยบเที ยบคุณ ลัก ษณะของผู้บริ หารสถานศึก ษาที่มี ผลต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน เพื่อนารู ปแบบ
ที่ได้ ไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับโรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยนแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริ หาร และแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
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