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คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

Characteristics of Educational Institution Administrators in the 21st 

Century Affecting the Efficiency of Educational Institution  

Administration under the Jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary 

Educational Service Area Office 1 
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บทคัดยอ  

 การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนก ระดับการศึกษา 

ประสบการณปฏิบัติงาน โดยใชกลุมตัวอยาง คือผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 316 คน จากนั้นใชวิธีสุมแบบแบงชั้นภู มิ (Stratified 

Random Sampling) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

 
1 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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รองลงมา คือ การมีความรูความสามารถในการบริหาร และการมีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญการในการบริหาร

สถานศึกษา 

 2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ

การศึกษาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานการมีความรู

ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ: คุณลักษณะของผูบริหาร, ศตวรรษท่ี 21 

 

Abstract  

 The research purposes were to study and to compare the characteristics of educational 

institution administrators in the 21st century affecting the efficiency of educational institution 

administration under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1, 

classified by the education level and working experience. The population was the educational 

institution administrators and teaching teachers under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary 

Educational Service Area Office 1; the sample group was the 316 administrators and teachers, 

determined by the Krejcie & Morgan’s table, and selected by the stratified random sampling 

method. The data collection instrument was the estimate rating scale questionnaire. The data 

analysis statistics were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way 

Analysis of Variance.  

 The research findings were: 

 1. The characteristics analysis of educational institution administrators in the 21st century 

affecting the efficiency of educational institution administration under the jurisdiction of Ubon 

Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1 found the overall and each aspect were at 

high level; the highest mean aspect was the aspect of application of innovation and information 

technology in administration; followed by the aspect of having knowledge and ability to 
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administration, and the aspect of having a portfolio that shown expertise in educational institution 

administration, respectively. 

 2. The comparative results of characteristics of educational institution administrators in the 

21st century affecting the efficiency of educational institution administration under the jurisdiction 

of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1, classified by the education level, 

found the overall and each aspect were different at statistical significance level 0.05, except for the 

aspect of having knowledge and ability to administration found the opinion did not different.  

 3. The comparative results of characteristics of educational institution administrators in the 

21st century affecting the efficiency of educational institution administration under the jurisdiction 

of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1, classified by the working experience, 

found the overall and each aspect were different at statistical significance level 0.05. 

Keyword: Characteristics of Educational, Institution Administrators in the 21st 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 สถานการณของโลกในศตวรรษท่ี 21 (ระหวาง ค.ศ. 2001-2100) มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีสงผลกระทบตอ

องคการ และพลเมืองโลกหลายดานไดแกความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเขา สูสังคมสูงวัยของโลก การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว การปรวนแปร ของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติของโลกมีแนวโนมเกิดความรุนแรงมากข้ึน และผลกระทบอ่ืนๆ อีกมากมาย ทำ

ให องคการท้ังภาครัฐและเอกชนตางไดรับผลกระทบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหอยูรอด และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณดังกลาวผูบริหารในฐานะผูนำองคการ จำเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองคการคร้ังใหญเพ่ือ

นำพาไปสูความสำเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีจะตองบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการ ศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และความสมดุลเพ่ือใหบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลสำเร็จ 

ผูบริหาร สถานศึกษาเปนกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธท่ีไดจากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพ

ของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายทาน มีความเห็นตรงกันวาความสำเร็จหรือความ

ลมเหลวทางการศึกษานั้นข้ึนอยูกับ ผูบริหารสวนหนึ่งดังนั้น ผูบริหารจึงเปนตัวแปรสำคัญในดานการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุค ใหมในศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ

ทางการบริหาร การศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต เพาพาน, 

2559 : 303) 

 ศตวรรษท่ี 21 เปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) หรือโลกไรพรมแดนท่ีกระแส ของโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรงตอเนื่อง ซับซอนและเกี่ยวของกัน อันเปน ผลสืบเนื่องมาจากความกาวหนาของ

เทคโนโลยีแตละสาขา เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร คอมพิวเตอร การสื่อสาร และโทรคมนาคม โดย

นวัตกรรมและ เทคโนโลยีตางๆ ใชอุปกรณสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน เปนการดำเนินชีวิตในโลก ของการ
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สารสนเทศ (Cyberspace) และความจริงเสมือน (Virtual Reality) และพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (E- Commerce) อีก

ท้ังความกาวหนาในสังคม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอ ความเปนอยูของมนุษยในหลายดานทำใหทุกคนตองปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง ทำให องคกรท้ังภาครัฐ และ เอกชนตางก็ไดรับผลกระทบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ใหอยูรอด 

และ มีความเหมาะสมกับสถานการณดังกลาว ผูบริหารในฐานะผูนำองคกรจำเปนตองปฏิรูป ตนเอง และ การ

เปลี่ยนแปลงองคกร ไปสูความสำเร็จ ตามเปาหมายโดยเฉพาะผูบริหาร สถานศึกษามีบทบาทสำคัญ จะตองบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด ประสิทธิภาพ (ชัยยนต เพาพาน, 2558 : 115) คุณลักษณะผูบริหารในศตวรรษ

ท่ี 21 เปนสิ่งท่ีชี้ชัดใหเห็นถึงความดีของผูบริหาร สถานศึกษาเปนกลไกและตัวแปรท่ีสำคัญ ในการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพ มีอิทธิพลสูงสุด ตอคุณภาพในผลลัพธท่ีเกิดจากการบริหารท่ีจะประสบความสำเร็จ สามารถสนองตอบการ 

แขงขัน และทันสมัยเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีคุณลักษณะ ท่ีโดดเดน และเหมาะสม 

มีความรูในหลักการเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาท่ี คุณธรรม จริยธรรมและประสบการณทางการบริหารการศึกษาใน

ยุคใหมเพ่ือนำพาองคกร มีคุณลักษณะหลายประการ อาทิ มีการ เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความคิดสรางสรรคและใช

นวัตกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจาก ภายนอก มีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได มีภาวะผูนำแบบจูงใจใฝบริการ มี

คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ คุณลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสำคัญในการพัฒนา 

นักเรียนใหมีคุณภาพ เนื่องจากเปนแหลงประสิทธ์ิประสาทวิชา ถายทอดความรู วัฒนธรรม ฝกทักษะอาชีพ เสริมสราง

คุณธรรมอันพึงประสงคเพ่ือการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม และฝกทักษะชีวิตอันจำเปนในการดำรงชีวิตใหกับนักเรียน 

สรรคสรางบุคลิกภาพทางสังคมใหแก นักเรียน เพ่ือใหสามารถปรับตนในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และปฏิบัติตน

ใหมีคุณคา แกสังคม เปนทรัพยากรมนุษยตามความตองการทางสังคม โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปน ผูบริหารจัดการ

คอยกำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินการของโรงเรียนอีกท้ัง พยายามทุกวิถีทางท่ีจะดำเนินการทุกอยางท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษาใหมีผลผลิตคือนักเรียนท่ีมีคุณภาพท่ีสุด และเพ่ือใหนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยูไดในศตวรรษท่ี 21 อยางมี

คุณภาพ  

 ดังท่ีกลาวมาขางตนจึงอาจกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญท่ีสุดตอ การบริหารจัดการ

การศึกษาของสถาบัน เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาจะเกิด ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะ

ดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด ศูนยกลางขององคกรท้ังหมด ความสำเร็จขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพ ความต่ืนตัว ความมียุทธวิธีประสบการณ ความคิด ความเปนเลิศทางวิชาการ และอุทิศตน ความเสียสละ 

และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง ผูบริหารท่ีสรางแรงจูงใจ และกระตุนครูใหนำนโยบาย

การศึกษาออกปฏิบัติและดำเนินการเพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคใน ลักษณะของชีวิตในสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยจำแนกระดับ

การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 ในปการศึกษา2563 จำนวน 241 โรงเรียน ซ่ึงเปนครูผูสอนอยูในเขตพ้ืนท่ีจำนวน 5 อำเภอ จำนวนท้ังหมด 

1,764 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

 ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 ในปการศึกษา 2563 จำนวน 241 โรงเรียนกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie & Morgan    

(บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 44-46) แลวทำการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 316 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบ

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซ่ึงผูวิจัยซ่ึงไดสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ประกอบดวย ระดับการศึกษา และ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีลักษณะขอ

คำถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s five rating scale)  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหทำหนังสือขอความรวมมือในการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัย ตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

2. นำหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 

316 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถ่ี  (Frequency)  และคารอยละ  

(Percentage)  

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 5 ระดับ โดยใช

เกณฑคะแนนของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2550 : 100)  

 3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความ

คิดเห็นของครูโดยจำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

  1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

    1.1 หาคา IOC (IOC: Index of Congruence)   

    1.2 หาคาอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

    1.3 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

  2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    2.1 รอยละ (Percentage)    

    2.2 คาเฉลี่ย ( X ) 

    2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.4 คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t (t-test) 

    2.5 คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในการแจกแจงแบบ F (F-test) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดย

ภาพรวมและรายดาน 

ดาน

ที่ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล ลำดับที่ 

1  การมีความรูความสามารถในการบริหาร 4.17 0.56 มาก 2 

2  การมีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา 4.14 0.63 มาก 3 

3  การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 4.18 0.59 มาก 1 

รวม 4.16 0.57 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.57) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหาร ( X = 4.18, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ การมีความรูความสามารถในการบริหาร 

( X = 4.14, S.D. = 0.63) และการมีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา ( X = 4.14, S.D. = 

0.63) ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ

การศึกษาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานการมีความรู

ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
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ดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

รองลงมา คือ การมีความรูความสามารถในการบริหาร และการมีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญการในการบริหาร

สถานศึกษา ท้ังนี้เนืองมาจากผูบริหารเปดโอกาศใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

โดยใหรูถึงวิธีการบริหารงานในดานตางๆ ใหรูถึงกระบวนการและท่ีสำคัญใหเขาถึงวิธีการทำงานรวมกับผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชา และเปนการสรางความม่ันใจใหกับชุมชนผูบริหารจึงจำเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนใหมากท่ีสุด การสรางความสัมพันธท้ังดานคนและงานใหเกิดความสอดคลองกัน โดยการให

ความชวยเหลือผูรวมงานรับฟงความคิดเห็นตลอดถึงการมอบหมายงานตามความรูความสามารถของผูรวมงาน

สอดคลองถึงผลการวิจัยของบรรเจิด อินทรกลั่น (2549) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะของครู

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 2. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ

การศึกษาโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานการมีความรู

ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกำหนดไว การท่ีผลการวิจัยเปน

เชนนี้อาจเนื่องมาจากครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมองเห็นความสำคัญในการใชทักษะ

ของผูบริหารสถานศึกษาตางกันเพราะ ในปจจุบันเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา มีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและผูบริหารสูมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพเพ่ือใหไดใบประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายท่ีกำหนด อีกท้ังสถานศึกษาเปนนิติบุคคล การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมหยุดนิ่ง ครูพรอมท่ีปรับ

การจัดการเรียนการสอนใหเปนผูนำทางวิชาการ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษายุคแหงการ

เรียนรูการพัฒนา มีการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาการทำงานอยูตลอดเวลา เพ่ือใหกาว

ทันกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ พรอมท้ังมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมองเห็นภาพความสำเร็จขององคกรในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน จึงจำเปนท่ีตองการมีผูบริหารท่ีมีคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

เพ่ือท่ีจะนำพาองคกรใหกาวสูเวทีแหงความสำเร็จในสังคมแหงการศึกษาสังคมแหงการเรียนรูอยางภาคภูมิ 

 ดวยเหตุนี้คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู โดยภาพรวมจึงมีความ

แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมศักด์ิ เจริญพานิชเสรี (2546) ท่ีไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสภาพปจจุบันกับคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยความสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยความสำคัญย่ิงทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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  2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกำหนดไวและไดทำการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูในภาพรวม

พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูระหวางครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 

11-20 ป มีจำนวนมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 1-10 ป และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติภัช กนกธาดาสกุล (2546) ไดศึกษาลักษณะผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะ

ของผูบริหาร และครูในโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา พบวา ลักษณะของผูบริหารสถนศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครู โดยภาพรวมและรายดานมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามประสบการณการทำงานดังกลาว ใน

สภาพปจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีตางกันท้ังภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ขนาดของ

สถานศึกษาครูท่ีมีวัยตางกัน แมกระท้ังการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ทำใหครูมีพ้ืนฐานทางความคิดความ

แตกตางกันตามความรูท่ีไดรับมาจากการศึกษาท่ีระดับตางกัน การศึกษาคนควาภูมิหลังของครูผูสอนจะสงผลถึงทัศนะ

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณลักษณะดานทักษะและความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่งจะใหความคิดเห็น จะตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกตองท่ีสุดอะไรลงไปไดนั้นยอมจะตองเกิดจากฐานของความรู ความเขาใจ 

และประสบการณในการทำงาน รวมถึงสถานการณในการบริหารท่ีมีบริบทแตกตางกันนั้น คุณลักษณะดานทักษะและ

ความสามารถในการบริหารงานท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองนำมาใชในขณะปฏิบัติหนาท่ี การเปนนักคิดนักฟง การ

ระดมทรัพยากร การแกปญหาความขัดแยง การดำเนินการประชุม การสื่อสาร ฯลฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติบางประการท่ี

จำเปนและไมจำเปนตองใช ทำใหครูท่ีมีความรูตางกันมองและมีทัศนะท่ีแตกตางกันดวย 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ดานการมีความรูความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรใชความรูความสามารถในการ

ควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในการปรับปรุง และพัฒนางาน ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน

กวาเดิม มีเครือขายความรวมมือในการบริหาร และปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีความสามารถในการแกปญหาและ

ความขัดแยงในสถานศึกษา โดยใชความคิดเชิงกลยุทธ 

(2) ดานการมีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญในการบริหารสถานศึกษาควรมีการนำผลงานในสถนศึกษาท่ีโดด

เดนออกมานำเสนอผานสื่อตางๆ ไดแสดงถึงเอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา เผยแพรใหสังคมไดรับทราบ

ตัวตนของสถานศึกษา 

(3) ดานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควร

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใหมีคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน
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สำเร็จรูปมีระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูเรียนและครูไดศึกษาคนควาหาขอมูลขาวสารทางวิชาการและอ่ืนๆ สงเสริมการ

เรียนรูและใหบริการแกผูเรียนและครูคนควาและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) และหองสมุด อิเล็กทรอนิกส 

(e-Library) สามารถนำระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันมาใชในการตัดสินใจไดรวดเร็วและไมผิดพลาดและมีการ

จัดใหมีการทำกระดานโตตอบ (web board) ระหวางสถานศึกษากับผูมีสวนเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(4) ผูบริหารการศึกษาควรศึกษาผลการวิจัยนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดประชุมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษา ใหกาวสูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการกำหนด

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ในการสรรหาบุคคลเขาสูตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนมืออาชีพได 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครูผูสอนในสังกัด

อ่ืนๆ  
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