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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และยุทธศาสตร์การบริหารของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) อิทธิพลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 160  คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มเป้าหมายคือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 10 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สาระวิชา
หลัก ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะชีวิตและอาชีพ ส่วนองค์ประกอบของยุทธศาสตร์  
การบริหาร มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดยุทธศาสตร์ การน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การประเมินและควบคุม และการพัฒนาบุคลากร  
 2) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหาร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลของการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพใน
ทิศทางเดียวกัน  

                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) The component of learning 
management in the 21st Century and administration strategy of primary schools under 
the Office of the Basic Education Commission in the Northeastern Region; and 2) the 
influence of learning management in the 21st Century on administration strategy of 
primary schools under the Office of the Basic Education Commission in the 
Northeastern Region. This research employed both the quantitative and qualitative 
research methodologies. The research sample in the quantitative study consisted of 
160 administrators of primary schools under the Office of the Basic Education 
Commission in the Northeastern Region, obtained by multi-stage sampling. A 
questionnaire was employed as the data collecting instrument. Data were analyzed 
with confirmatory factor analysis and structural equation.  In the qualitative study, the 
in-depth interview was the data collection method. The target group consisted of 10 
purposively selected directors of the Office of Educational Service Area, school 
administrators, and experts on the 21st Century.   
 Research results showed that;  
 1) The learning management in the 21st Century was composed of three 
components, namely, contents of the main subjects, learning skills and innovations, 
and life and occupational skills; while the administration strategy was composed of 
five components, namely, the environmental analysis, the determination of strategy, 
the implementation of strategy, the evaluation and control, and the personnel 
development. 
 2) The learning management in the 21st Century had significant influence on 
the administration strategy at the .05 level of statistical significance. In addition, the 
quantitative and qualitative study results were in accord and in the same direction. 
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บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีการแข่งขันสูง และทวี ความ
รุนแรงมากขึ้นประเทศไทยในฐานะ  ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอัน
จะเห็นได้จากปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในปี 2561 ซ่ึงก าหนดกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (กัญนิกา  
พราหมณ์พิทักษ,์ 2554) 
 ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ได้ก าหนดแนวทางการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นผู้ส าคัญที่สุด ซึ่งต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จ าเป็นต้องอาศัยหลักการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้าไปช่วย ก าหนดให้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน าไปใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาค เป็นธรรม และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น และจุดเน้นของสถานศึกษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554) 
 จากปัญหาการจัดการศึกษาไทย และปัญหาที่พบจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกพบว่า 
การศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยังมีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดเนื้อหา ยึดครูเป็นหลักจึงก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ
เตรียมผู้ เรียนให้พร้อมที่จะอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนกับโลกความเป็นจริง ขาดทักษะในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(วัฒนา  มัคคสมัน, 2554) นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหา 2 ด้าน ได้แก่  1) ปัญหาการบริหารจัดการ ที่มี
การรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการด้านนโยบาย การจัดสรร การใช้
ทรัพยากร มาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาขาดประสิทธิภาพขาดการมีส่วนร่วม ขาด
การพัฒนานโยบายที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง ขาดความเชื่อมโยงกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ และ       
2) ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยู่ในระดับต่ า  ปัญหาด้านศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เดียวกัน และประเทศเพ่ือนบ้าน (สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, 2552) 
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 ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษา และการบริหาร ต้องใช้ทั้งกระบวนการ และ
ปัจจัยจึงจะบรรลุผลได้ ในด้านกระบวนการจะต้องอาศัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีศักยภาพ     ในหลายด้านจึงจะน าสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  (ธีระ  รุญเจริญ, 
2550) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องปรับปรุง
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรมีความเข้มแข็งได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีระดับโลก การใช้
ยุทธศาสตร์การบริหารยุคใหม ่จะสามารถบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือระดับโลกได้ จะเห็นว่าการสร้างยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการ เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพนั้น เป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้น ายุคใหม่ และทีมงานต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และองค์ประกอบส าคัญหลายๆ ด้านมาใช้เป็นกรอบในการสร้าง
ยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553) จากประเด็นที่
กล่าวมาท้ังหมด ผู้วิจัยได้มองเห็นว่าปัจจัยด้านยุทธศาสตร์การบริหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 
21 ครอบคลุมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการบริหารแบบองค์รวม ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้จะช่วย
สร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารในการจัดการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์การบริหาร
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหารของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ยุทธศาสตร์การบริหารในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้  
(1) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (2) ยุทธศาสตร์การบริหาร และ (3) การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) สาระวิชาหลัก 2) ทักษะการเรียนรู้      
และนวัตกรรม และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  
  2.2 ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงยุทธศาสตร์การบริหาร ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดยุทธศาสตร์ 3) การน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 4) การประเมินและควบคุม และ 5) การพัฒนาบุคลากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารในสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
12,506 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารในสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้กฏแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่ชูแมคเกอร์ และโลแมกซ์ แฮร์และคณะได้
เสนอว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล คือใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 10-20 
คน ต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัวแปร ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน ต่อ 1 ตัวแปร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 160 คน ส่วนการสุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์เพ่ือเป็นการยืนยันผล
ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหาร
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 10 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
   ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การบริหารเป็นแบบเลือกตอบ   
มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ  
   ตอนที่ 3  แบบสอบถามระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษ
ที่ 21 เป็นแบบเลือกตอบมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้นเป็นการยืนยันผลที่ได้จากการ
วิจัยเชิงปริมาณ ภายใต้กรอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การ
บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีอิทธิพลต่อ
ยุทธศาสตร์การบริหารระดับประถมศึกษา  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 1) ติดต่อท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2) ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเอกสารที่ส่งประกอบด้วยแบบสอบถาม และซองเปล่าติดแสตมป์พร้อม
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย และ3) เก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยด าเนินการ ส่งแบบสัมภาษณ์ทางไปรษณีย์ 
โดยมีหนังสือราชการของบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้ เชี่ยวชาญ หลังจากจัดส่งเอกสาร ผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายวัน เวลาที่จะสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วย
ตนเองตามวันและเวลานัดหมาย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm 
Factor Analysis) และวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ 
ดังนี้ 1. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 การวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ท าการปรับแก้แบบจ าลองแล้ว พบว่าแบบจ าลอง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ      
อยู่ระหว่าง .70 - .82 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด คือสาระวิชาหลัก รองลงมาได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารที่ท าการปรับแก้แบบจ าลอง
แล้ว พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์
การบริหารมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .72 - .93 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รองลงมา ได้แก่ การ
ประเมินและควบคุม การก าหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากร 
ตามล าดับ 
 2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารที่ท าการปรับ แก้แล้วพบว่า 
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อตรวจสอบการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงที่ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
พบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหารมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ท านายยุทธศาสตร์การบริหารได้ร้อยละ  53 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้    
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า องค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สาระวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากสาระวิชาหลักเป็นทักษะพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นที่คนทุกคนต้องเรียนรู้  ส่วนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ทันโลก และทักษะชีวิตและอาชีพเป็นทักษะที่มีผลต่อการปรับตัว และการ
แก้ปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ Lotta C. Larson and Teresa Northern Miller (2011) 
ที่ว่า ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาระวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ สอดคล้องกับการวิจัยของ Kristen Kereluik, Punya Mishra, Chris Fahnoe, 
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Luara Terry (2013) พบว่าสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้
พ้ืนฐาน ความรู้ด้านการปฏิบัติ และด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Diane Marks (2013) พบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียน มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และทักษะด้านนวัตกรรม และทักษะการสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยี  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การบริหาร พบว่าองค์ประกอบของยุทธศาสตร์
การบริหาร มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดยุทธศาสตร์ การน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การประเมินและควบคุม และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เนื่องจากยุทธศาสตร์   
การบริหารเป็นกระบวนการบริหาร หรือการท างานโดยน ารูปแบบการบริหารมาช่วยในการท างานให้
ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับ Thomas L. Wheelen & J. David Hunger (2002) ที่ เสนอไว้ว่ า 
ยุทธศาสตร์การบริหาร ที่ส าคัญประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินและการควบคุม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Alex Miller & Gregory G. Dess (1996) ที่พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารประกอบด้วย      
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดยุทธศาสตร์ และ 3) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Vivian Hopp Gordon (2009) ที่ ได้พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม การก าหนดยุทธศาสตร์ การน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินและการควบคุม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาร์ริฟท์ สือนิ 
(2554, หน้า 665-668) ที่พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควรมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ปรับกระบวนทัศน์การวางแผน ยุทธศาสตร์บูรณา
การจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ ยุทธศาสตร์ประเมินผลตามแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
 2. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหารของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็น
เช่นนี้ เพราะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางของยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้โดยการสร้างรูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้เรียนต้อง
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ สาระวิชาหลัก  ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
ข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง 
จากการศึกษาของ Jack Truschel & David L. Reedy (2008) พบว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แตกต่างกันทั้งด้านอาชีพ การอ่าน การเรียนรู้ การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะมีผลต่อการ
บริหารจัดการนอกจากนี้ Tom Little (2013) พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการคิดวิพากษ์ การ
ท างานร่วมกัน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
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เรียนรู้ จะส่งผลต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ และการก าหนดยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสาระวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะชีวิตและอาชีพมีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การบริหาร ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นสถานศึกษาเปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการน าผลการวิจัยไปใช้ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม ของกลุ่มตัวอย่าง เพราะหากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งนี้ อาจท าให้การอ้างอิงขาดความแม่นย า 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ควรจะศึกษา
งานวิจัย ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในครั้งต่อไปควรมี
การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์การบริหารในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กับสถานศึกษาที่เปิดสอนใน
ระดับอ่ืน 
  2. ควรมีการเก็บข้อมูลกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อันได้แก่ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีผล
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน 
  3.  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และ
ยุทธศาสตร์การบริหาร ซ่ึงในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าองค์ประกอบที่ได้ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาเพ่ือ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการน าไปใช้ 
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