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การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

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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บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษาระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา และเพื่อวิเคราะห์
คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการจัดการในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา  เก็บข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 226 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้เท่ากับ .988 และ .879 สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละคา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาจงัหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาใน
แตล่ะคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในแตล่ะด้าน พบวา่ ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้าน
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ความรู้ความสามารถทางการบริหารรองลงมาคือ ด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น าและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

2. การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ   ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร 
สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านการสอน 

3. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 4 ร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 72.7  

 
ค าส าคัญ : คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศกึษา 
 
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’ 21st 
century educational management, and 3)the correlation of administrators’ 
characteristics and 21st century educational management of schools in Phang-
nga 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 Phang-
nga primary education service area office’s administrators was the high level. 
Considering  in each factor of 21st century educational management of Phang-
nga 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 
 
บทน า 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  ที่ได้
มุง่เน้นการพฒันาคนให้มีคณุภาพเพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้โดยใช้การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ขบัเคลือ่น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2554 : 1-
3) จากนโยบายหลกัดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยเกิดการตื่นตวัในการจดัการศกึษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21ที่ ก าลัง เ กิดขึ น้ เ ป็นอย่า งมาก  โดยส านักงานเลขา ธิการสภาการศึกษา 
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กระทรวงศกึษาธิการ (2557 : ซ-ฌ) ได้ก าหนดเปา้ประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of 
Education)  ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ไว้ว่า   "การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทย
ให้เป็นคนไทยที่มีศกัยภาพ กลอ่มเกลาให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความสขุ ช่วย
น าประเทศไปสู่ระดับการพัฒนา อย่างสมดุล ยั่งยืน พร้อมกับเป็นสงัคมที่อยู่ดีมีสุข 
(Well-Being Nation) " อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสูศ่ตวรรษที่ 21 ไว้ ดงันี ้1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครู
ประจ าการ 2) ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) 
ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 
และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และ 5) สร้าง
สงัคมแห่งปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้เพื่อสร้างมนษุย์ที่สมบรูณ์ ไมเ่น้นแตว่ิชาการ  

โดยแนวทางการพฒันาศึกษาดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองกับความท้าทาย 
ทัง้ในระดับมหภาคและระดับปัจเจก ดังต่อไปนี ้ในระดับมหภาค 1) การยกระดับ
การศึกษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัการวางแผนก าลงัคน สง่เสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนนุเสริมการพฒันาทนุมนษุย์อย่างเป็นองค์รวมของประเทศ 
2) การสร้างสงัคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และ 
ในระดับปัจเจก คือ การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตที่พร้อม มีความแข็งแกร่ง  
ในสมรรถนะหลกัสอดรับศกัยภาพการเรียนรู้ของทกุคน นอกจากนีว้ิจารณ์ พานิช (2555 
: 19) ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในวงการการศึกษาของประเทศไทยระบไุว้ว่า การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 นีจ้ะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะ 3R x 7C ซึ่ง 3R  ได้แก่ 
Reading (อา่นออก), Writing (เขียนได้) และ Arithmetics (คิดเลขเป็น) สว่น 7C ได้แก่ 
Critical thinking & problem solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทกัษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม) Cross-cultural understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม  
ตา่งกระบวนทศัน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, information & media literacy 
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(ทกัษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ) Computing & ICT literacy 
(ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) Career & learning 
skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)นอกจากนีแ้ล้ว Bellanca, J. และ Brandt, R 
(2001 : 266-267) ยงัได้ระบไุว้อีกวา่ ประเด็นส าคญัในกรอบความคิดการจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ประการ คือ 1) แถลงการณ์พันธกิจ 2) หลักในการเรียนรู้  
3) หลกัสตูร 4) การประเมิน และ 5) การสอน  

จากที่กล่าวมาท าให้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาท และ 
มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การจดัการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากถือได้ว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้น าและผู้บริหารสงูสดุของสถานศึกษา  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป 
รวมทัง้บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาอีกทัง้ยังเ ป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญ  
ในการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอีกด้วย นอกจากนี ้
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2554 : 28 ) ยงัได้ก าหนดให้มียทุธศาสตร์พฒันา
ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและ
คณุลกัษณะของผู้บริหาร เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสุด ดังนัน้คุณลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัที่สง่ผลต่อการพฒันาสถานศึกษา และ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาเช่นเดียวกนั  
 เหตผุลทัง้หมดข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของคณุลกัษณะ 
ส าคัญของผู้บริหาร 5 ด้าน ที่ผู้วิจยัได้ศกึษา และวิเคราะห์จากงานวิจยัของนกัวิชาการ
หลายท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านวิสยัทศัน์ 2) ด้านความรู้ และความสามารถทาง 
การบริหาร 3) ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) ด้านความรับผิดชอบ การอทุิศตนและ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการท างานและ 5) ด้านมนุษยสมัพันธ์ ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ และ
ประมวลคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่าน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่สง่ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อการจดัการศึกษาในศตวรรษ
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ที่ 21 ของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครัง้นีไ้ปใช้  
ให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุกบัประเทศตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพงังา 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 
 3. เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
จัดการในศตวรรษที่  21ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาพงังา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา 
จ านวนโรงเรียน 159 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 159คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จ านวน 159 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 318 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และหวัหน้าฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา โดยผู้ วิจัยก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเปิดตารางการสุม่เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970 : 
608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified random sampling) จ าแนกตามอ าเภอ โดยแต่ละอ าเภอใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย 
(Simple random sampling) 
 

http://www.takasila.org/classroom/dataupload/takasila/212/file/Randomsampling.docx
http://www.takasila.org/classroom/dataupload/takasila/212/file/Randomsampling.docx
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามองค์ประกอบ
คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่การจดัการจดัการในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 
3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศอายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน /
ประสบการณ์การบริหารสถานศกึษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบคุณลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
มีลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั ใช้สอบถามระดบั
ความคิดเห็น/ระดบัการปฏิบตัิของผู้บริหาร และหวัหน้าฝ่ายวิชาการ โดยมีคณุลกัษณะ 
5 ด้านได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านความรู้ และความสามารถทางการบริหาร  
3) ด้านภาวะผู้น า และความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) ด้านความรับผิดชอบ การอทุิศตน
และเป็นตวัอยา่งที่ดีในการท างาน และ 5) ด้านมนษุยสมัพนัธ์  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั ใช้สอบถามระดบัความคิดเห็น/
ระดับการปฏิบตัิของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งวดัได้จากองค์ประกอบ 5  
ด้าน ได้แก่ 1) แถลงการณ์พนัธกิจ 2) หลกัในการเรียนรู้  3) หลกัสตูร 4) การประเมิน 
และ 5) การสอน  
  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข้อมลูแล้วน าเสนอข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศอาย ุ
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน/ประสบการณ์การบริหาร
สถานศกึษา โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี และคา่ร้อยละ  
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 2. วิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะของผู้บริหารโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้อมทัง้ตัดสินระดับในแต่ละด้านคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา และด้านการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สมับูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทาง 
ของบญุชม ศรีสะอาด (2545 : 23-24) 

 3. วิเคราะห์ระดบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์คา่เฉลี่ย ( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้อมทัง้ตัดสินระดับในแต่ละด้านของการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์
สมับรูณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของบญุชม ศรีสะอาด (2545 : 23-24) 
 4. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  
แต่ละคุณลกัษณะกับภาพรวมของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยใช้หลักเกณฑ์แปลความหมายของค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550 : 153) 
 5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise multiple regression 
analysis) ระหว่างปัจจัยคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคุณลกัษณะกับ
ภาพรวมของการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550 : 154)  
 
ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อ
การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาพงังา” สรุปผล ได้ดงันี ้

1. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัพังงาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา  
ในแต่ละคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ  
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ด้านความรู้ความสามารถทางการบริหารรองลงมาคือ ด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น า
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน พบวา่ คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร สว่น
ด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านการสอน 

3. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 4 ร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 72.7  

 
 อภปิรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อ
การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาพงังา” ผู้วิจยัได้อภิปรายผลในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 1. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา จากผลการศึกษาที่พบว่า
ระดับคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้กล่าวมานัน้เป็นคุณสมบัติที่ส าคญัส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา หรือใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบนัคุรุสภา (2555)  
ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  
1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  
3) มาตรฐานการปฏิบตัิตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  ซึ่งในด้านที่ 1 มาตรฐานความรู้
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และประสบการณ์วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี  ้ 1) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ 
ในเร่ืองดังต่อไปนี  ้ไก้แก่ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและ 
การวางแผนการศกึษา การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการการเงินพสัดแุละ
อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนกัเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการประชาสมัพนัธ์และ
ความสัมพันธ์ชุมชน และคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษา  
2) ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
นอกจากนีผู้้ บริหารสถานศึกษายังต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า        5 ปี  หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบตัิการสอนและต้องมีประสบการณ์
ในต าแหนง่หวัหน้าหมวด  หรือหวัหน้าสาย หรือหวัหน้างาน  หรือต าแหน่งบริหารอื่น ๆ 
ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ในด้านที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 12 
มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษามาตรฐานที่ 2 ตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านงึถึงผลที่จะเกิดขึน้กบัการพฒันาของบคุลากร ผู้ เรียน และชุมชนมาตรฐานที่ 3 
มุ่งมั่นพฒันาผู้ ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพมาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐานที่  5 พัฒนาและ 
ใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึน้เป็นล าดับมาตรฐานที่ 6 
ปฏิบตัิงานขององค์การโดยเน้นผลถาวรมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบมาตรฐานที่ 8 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานที่ 
9  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและ 
ใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันามาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า และมาตรฐานที่ 
12 สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทกุสถานการณ์ และ ในด้านที่ 3 มาตรฐานการปฏิบตัิ
ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จะประกอบไปด้วยจรรยาบรรณ 5 ด้าน ได้แก่  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ3) จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพและ 5) จรรยาบรรณต่อสงัคม จากข้อบงัคบั
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ด้านวิชาชีพข้างต้นดังกล่าวผู้ ศึกษาคาดว่า  ผู้ บริหารสถานศึกษามีปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพทัง้ 3 ด้าน ได้เป็นอยา่งดี และจากข้อมลูที่ได้ศกึษาพบวา่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องมีประสบการณ์  
เป็นครูผู้ สอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี อีกทัง้ใบประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา 
ที่ออกโดยครุุสภามีอายเุพียง 5 ปี และหากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการต่อใบประกอบ
วิชาชีพก็จะต้องพฒันาตนเองตามมาตรฐานทัง้ 3 มาตรฐานหลกัที่ครุุสภาได้ก าหนดไว้ 
จึงท าให้ผู้ บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความรู้ คุณลักษณะที่ดี มาตรฐานใน  
ด้านต่างๆ อยู่เสมอ จึงสง่ผลให้ระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบั
มาก นอกจากนีผ้ลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
กับงานวิจัยของนกัวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ประคอง รัศมีแก้ว (2551 : 192) จรูญ 
เคหา (2554 : 17) ตรึกจิต  บินต่วน (2556 : ก-ข) สธิุดา เลีย้งประยรู (2555 : ก-ข)  
วนัชัย  สตุรีศาสตร์ และคณะ (2554 : 95-96) สุนันทา พ่วงทอง (2554 : 67-68) 
ประสิทธ์ิ วิชโย, พระ (2552 : 70) ปิยพจน์ ตลุาชม (2549 : 78) สินสมทุร เหมนาค 
(2549 : 82) 
 2. ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จากผลการศึกษาที่พบว่า  
การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ ศึกษาคาดว่าอาจเป็นผล
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ และพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกทัง้
ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนมาก่อน (ต้องเป็นครูผู้สอน
สอนมาอย่างน้อย 5 ปี) จึงท าให้เข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงสามารถน าความรอบรู้ในเร่ือง  
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของโรงเรียนที่สะท้อนได้จากค่าเฉลี่ยของระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ซึง่มีคา่เฉลี่ยจากมากที่สดุไปหาน้อยที่สดุ ดงันี ้ ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ ด้านหลกัสตูร 
ด้านหลักในการเรียนรู้  ด้านการประเมินและด้านการสอน อีกทัง้ยังสะท้อนให้เห็น  
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จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาในด้านความรู้ความสามารถทางการบริหารสงู
ที่สดุ รองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น าทางตามล าดบั 
 นอกจากนีแ้ล้วส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสงักัดของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา ยังได้ให้ความส าคัญ  
ตอ่การพฒันาครู ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้ เรียน โดยได้ก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ระดบั
องค์การที่สอดคล้องต่อนโยบายการจัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา เช่น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการพัฒนาครู และผู้ บริหาร
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาครูต้นแบบ โครงการประชุมผู้ บริหารสถานศึกษา  
(เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา, 2557) ซึง่จากที่กลา่วมาจะเห็นได้ว่าส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาได้ให้ความใส่ใจ และเน้นเร่ืองการพฒันางาน 
ด้านวิชาการของโรงเรียน และมุ่งพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษา จึงส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีนโยบาย และเป้าหมายในการบริหารงาน หรือบริหารสถานศึกษาที่
ชดัเจน สามารถถ่ายทอดนโยบายไปยงัฝ่ายงานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่
ต้องน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะฝ่ายงานวิชาการที่ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการพฒันาผู้ เรียน ให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาอยู่
ในระดบัมาก ซึ่งผลการศึกษาในครัง้นีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krug (1993 : 
1935A) Eakin and Joyce (1997 : 39-A) Fair (2001 : 51) จรูญ  เคหา (2554 : 17)  
สภุพ สอนสระคแูละคณะ (2553 : 124-127) ประคอง รัศมีแก้ว (2551 : 192) ที่พบว่า 
คณุลกัษณะของผู้บริหารจะสง่ผลต่อการจดัการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ
และคณุภาพนกัเรียน รวมไปถึงคณุภาพของโรงเรียนหรือสถานศกึษา 
 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับการจัดการศึกษาใน
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ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา จากผลการศึกษาที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม พบว่า  
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับงาน
วิชาการซึ่งเป็นงานหลัก และเป็นหัวใจของสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักที่มุ่งเน้น  
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เ รียน อีกทัง้ เ ป็นงานที่สะท้อนความส าเ ร็จและ
ความสามารถของผู้ บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริม หรือสร้างพืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน และ
ผู้บริหาร เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาความรู้ และสามารถน าประสบการณ์
จริงไปใช้ในการแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเมื่อพิจารณา
ความสมัพนัธ์คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษากบัการจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 พบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาทกุด้าน จะมีความสมัพนัธ์ในทางบวก
กบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ในด้านแถลงการณ์พนัธกิจ ด้านหลกัในการเรียนรู้ 
และด้านหลกัสตูร ผลการศกึษาดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ หากคณุลกัษณะของผู้บริหาร
สถานศกึษาเพิ่มขึน้ก็จะท าให้การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 ด้านเพิ่มขึน้ด้วย
เช่นกนั ดงันัน้จากผลการศึกษาดงักลา่ว ผู้บริหารจึงต้องจ าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันา
คุณลักษณะของตนเองในด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร ด้านวิสยัทัศน์  
ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านความรับผิดชอบการอทุิศตนและเป็น
ตวัอยา่งที่ดีในการท างานและด้านมนษุยสมัพนัธ์ เพื่อท่ีจะท าให้ระดบัการจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเพิ่มขึน้ ทัง้นีผู้้ บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Tranformational Leadership) ให้มากกว่าการผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นกระบวนการที่ผู้น า 
มีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานและ  
ผู้ตามให้สงูขึน้กว่าความพยายามที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ ร่วมงานและ 
ผู้ตามไปสู่ระดบัที่สงูขึน้และศกัยภาพมากขึน้ ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและ
วิสยัทัศน์ของทีมและขององค์การ  จูงใจให้ผู้ ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่า
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ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ นอกจากนีแ้ล้วผู้ บริหาร
สถานศึกษาอาจจะต้องสร้างให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาของตนให้กลายเป็นองค์การ
แหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้กระบวนการการจดัการความรู้เข้ามา
เป็นขัน้ตอนในการพัฒนาสถานศึกษาให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหาก
ผู้บริหารสถานศึกษาท าได้ก็จะสง่ผลดีในหลายด้าน เช่น ผลดีต่อการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ผลดีตอ่บคุลากรในโรงเรียนที่จะกลายเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ เป็นต้น 
ซึ่งหากสถานศึกษามีวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแล้วจะ
สง่ผลให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน มีคณุภาพ และสง่ผลให้
การจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่ผู้ เรียนอยา่งสงูสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาควรได้รับทราบถึงข้อมูล
จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้ประกอบการวางนโยบาย วางแผนในการพฒันาโรงเรียน 
และคณุภาพผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษางานวิจัยนีแ้ล้วน าข้อมูลไปปรับปรุง หรือ
พัฒนาคุณลักษณะของตนเอง และปรับปรุงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21  
ในสถานศกึษาของตนเอง ให้สอดคล้องกบับริบทที่สถานศกึษาตัง้อยู ่ 

3. คณุลกัษณะทัง้ 5 ด้าน ของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัระดบัการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในเชิงบวกเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาความรู้  เทคนิคการบริหาร ความสามารถทางวิชาการให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ ซึง่หากผู้บริหารสามารถพฒันา ปรับปรุงคณุลกัษณะทัง้ 5 รวมทัง้คณุลกัษณะ
อื่นๆ ที่ผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นให้ดีขึน้ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าการจัดการศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศกึษายอ่มดีขึน้ตามมา 

4. ผู้ บริหารสถานศึกษา และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
ควรน า ข้อมูลจากผลการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนา หรือร่วมกันหาแนวทาง  
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน และพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่มี
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คา่เฉลีย่ที่คอ่นข้างต ่า หรือประเด็นที่มีความสมัพนัธ์กบัผลการจดัการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัย หรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศกึษาที่มีผลตอ่การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผู้ บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เพื่อน ารูปแบบ 
ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัโรงเรียนที่มีจ านวนนกัเรียนแตกตา่งกนั 

3. ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะของผู้บริหาร และแนวทาง
ปรับปรุงการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อพฒันาผู้ เรียน 
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