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บทคัดยอ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของสถานศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 จำแนก ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ ป ฏิบั ติงาน โดยใชกลุมตัวอยาง คือผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูผูส อน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1970, pp. 607-610) ได ก ลุ ม ตั ว อย า งจำนวน 316 คน จากนั้ น ใช วิ ธี สุ ม แบบแบ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified
Random Sampling)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหคุณ ลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
4 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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รองลงมา คือ การมีความรูความสามารถในการบริหาร และการมีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญการในการบริหาร
สถานศึกษา
2. ผลการวิเคราะห เพื่ อเปรียบเที ยบคุณ ลักษณะของผูบ ริห ารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน
2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ
การศึ กษาโดยภาพรวมและรายด านแตกต างกั น อย างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 ยกเวน ด านการมี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: คุณลักษณะของผูบริหาร, ศตวรรษที่ 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
สถานการณของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหวาง ค.ศ. 2001-2100) มีการเปลี่ยนแปลง ที่สงผลกระทบตอ
องคการ และพลเมืองโลกหลายดานไดแกความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเขา สูสังคมสูงวัยของโลก การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรวนแปร ของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติของโลกมีแนวโนมเกิดความรุนแรงมากขึ้น และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย ทำ
ให องคการทั้งภาครัฐและเอกชนตางไดรับผลกระทบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหอยูรอด และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณดังกลาวผูบริหารในฐานะผูนำองคการ จำเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองคการครั้งใหญเพื่อ
นำพาไปสูความสำเร็จตามเปาหมายที่ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญที่จะตองบริหาร
จัดการทรัพ ยากรทางการ ศึกษาให เกิดประสิท ธิภาพ และความสมดุล เพื่ อใหบ ริห ารจัดการศึก ษาบรรลุ ผ ลสำเร็จ
ผูบริหาร สถานศึกษาเปนกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธที่ไดจากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพ
ของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายทาน มีความเห็นตรงกันวาความสำเร็จหรือความ
ลมเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยูกับ ผูบริหารสวนหนึ่งดังนั้น ผูบริหารจึงเปนตัวแปรสำคัญในดานการจัดการศึกษาใหมี
คุณ ภาพ ผูบริหารสถานศึกษาในยุค ใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ
ทางการบริหาร การศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต เพาพาน,
2559 : 303)
ศตวรรษที่ 21 เป น ยุ ค โลกาภิ วั ต น (Globalization) หรื อ โลกไร พ รมแดนที่ ก ระแส ของโลกเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรงตอเนื่อง ซับซอนและเกี่ยวของกัน อันเปน ผลสืบเนื่องมาจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีแตละสาขา เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร คอมพิวเตอร การสื่อสาร และโทรคมนาคม โดย
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีตางๆ ใชอุปกรณ สื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน เปนการดำเนินชีวิตในโลก ของการ
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สารสนเทศ (Cyberspace) และความจริงเสมือน (Virtual Reality) และพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (E- Commerce) อีก
ทั้งความกาวหนาในสังคม ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ ความเปนอยูของมนุษยในหลายดานทำใหทุกคนตองปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง ทำให องคกรทั้งภาครัฐ และ เอกชนตางก็ไดรับผลกระทบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยน ใหอยูรอด
และ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ ดั งกล า ว ผู บ ริห ารในฐานะผู น ำองค ก รจำเป น ต อ งปฏิ รูป ตนเอง และ การ
เปลี่ยนแปลงองคกร ไปสูความสำเร็จ ตามเปาหมายโดยเฉพาะผูบริหาร สถานศึกษามีบทบาทสำคัญ จะตองบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด ประสิทธิภาพ (ชัยยนต เพาพาน, 2558 : 115) คุณลักษณะผูบริหารในศตวรรษ
ที่ 21 เปนสิ่งที่ชี้ชัดใหเห็นถึงความดีของผูบริหาร สถานศึกษาเปนกลไกและตัวแปรที่สำคัญ ในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ มีอิทธิพลสูงสุด ตอคุณภาพในผลลัพธที่เกิดจากการบริหารที่จะประสบความสำเร็จ สามารถสนองตอบการ
แขงขัน และทันสมัยเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงตองมีคุณลักษณะ ที่โดดเดน และเหมาะสม
มีความรูในหลักการเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาที่ คุณธรรม จริยธรรมและประสบการณทางการบริหารการศึกษาใน
ยุคใหมเพื่อนำพาองคกร มีคุณลักษณะหลายประการ อาทิ มีการ เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความคิดสรางสรรคและใช
นวัตกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจาก ภายนอก มีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได มีภาวะผูนำแบบจูงใจใฝบ ริการ มี
คุณ ธรรมจริยธรรม ฯลฯ คุณ ลักษณะของผูบริหาร สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญ ในการพัฒ นา
นักเรียนใหมีคุณภาพ เนื่องจากเปนแหลงประสิทธิ์ประสาทวิชา ถายทอดความรู วัฒนธรรม ฝกทักษะอาชีพ เสริมสราง
คุณธรรมอันพึงประสงคเพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และฝกทักษะชีวิตอันจำเปนในการดำรงชีวิตใหกับนักเรียน
สรรคสรางบุคลิกภาพทางสังคมใหแก นักเรียน เพื่อใหสามารถปรับตนในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น และปฏิบัติตน
ใหมีคุณคา แกสังคม เปนทรัพยากรมนุษยตามความตองการทางสังคม โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปน ผูบริหารจัดการ
คอยกำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินการของโรงเรียนอีกทั้ง พยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินการทุกอยางที่เกี่ยวกับ
การศึกษาใหมีผลผลิตคือนักเรียนที่มีคุณภาพที่สุด และเพื่อใหนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยูไดในศตวรรษที่ 21 อยางมี
คุณภาพ
ดังที่กลาวมาขางตนจึงอาจกลาวไดวา ผูบ ริหารสถานศึกษามีความสำคัญ ที่สุดตอ การบริหารจัดการ
การศึกษาของสถาบัน เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาจะเกิด ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะ
ดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด ศูนยกลางขององคกรทั้งหมด ความสำเร็จขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพ ความตื่นตัว ความมียุทธวิธีประสบการณ ความคิด ความเปนเลิศทางวิชาการ และอุทิศตน ความเสียสละ
และความสามารถของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา ซึ่ งหมายถึ ง ผู บ ริห ารที่ ส ร า งแรงจู งใจ และกระตุ น ครูให น ำนโยบาย
การศึกษาออกปฏิบัติและดำเนินการเพื่อผลลัพธที่พึงประสงคใน ลักษณะของชีวิตในสถานศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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2. เพื่ อเปรียบเทียบคุณ ลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยจำแนกระดับ
การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน
สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แตกตางกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ในปการศึกษา2563 จำนวน 241 โรงเรียน ซึ่งเปนครูผูสอนอยูในเขตพื้นที่จำนวน 5 อำเภอ จำนวนทั้งหมด
1,764 คน
2. กลุมตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ในป การศึ กษา 2563 จำนวน 241 โรงเรียนกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie & Morgan
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 44-46) แลวทำการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จำนวน 316 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห อ งค ป ระกอบ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งผูวิจัยซึ่งไดสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบดวย ระดับการศึกษา และ ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีลักษณะขอ
คำถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s five rating scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหทำหนังสือขอความรวมมือในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัย ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. นำหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดแบบสอบถามกลับคืน จำนวน
316 ชุด คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะห ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 5 ระดับ โดยใช
เกณฑคะแนนของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2550 : 100)
3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของครูโดยจำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาคา IOC (IOC: Index of Congruence)
1.2 หาคาอำนาจจำแนก (Discrimination Power)
1.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 รอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย ( X )
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.4 คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t (t-test)
2.5 คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในการแจกแจงแบบ F (F-test)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหคุณ ลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดาน
ระดับความคิดเห็น
ดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่
S.D. แปลผล ลำดับที่
X
1
2
3

การมีความรูความสามารถในการบริหาร
การมีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
รวม

4.17
4.14
4.18
4.16

0.56
0.63
0.59
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
1

จากตารางที่ 1 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ด า น อยู ในระดั บ มาก ( X = 4.16, S.D.= 0.57) โดยด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สู ด คื อ การนำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหาร ( X = 4.18, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ การมี ความรูค วามสามารถในการบริหาร
( X = 4.14, S.D. = 0.63) และการมีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญการในการบริหารสถานศึกษา ( X = 4.14, S.D. =
0.63) ตามลำดับ
2. ผลการวิ เคราะห เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส งผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน
2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ
การศึ กษาโดยภาพรวมและรายด านแตกต างกั น อย างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 ยกเวน ด านการมี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหคุณ ลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
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ดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
รองลงมา คือ การมีความรูความสามารถในการบริหาร และการมีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญการในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งนี้เนืองมาจากผูบริหารเปดโอกาศใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยใหรูถึงวิธีการบริหารงานในดานตางๆ ใหรูถึงกระบวนการและที่สำคัญใหเขาถึงวิธีการทำงานรวมกับผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชา และเปนการสรางความมั่นใจใหกับชุมชนผูบริหารจึงจำเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนใหมากที่สุด การสรางความสัมพันธทั้งดานคนและงานใหเกิดความสอดคลองกัน โดยการให
ความช วยเหลื อผู รวมงานรับ ฟ งความคิ ด เห็ น ตลอดถึงการมอบหมายงานตามความรูค วามสามารถของผูรวมงาน
สอดคลองถึงผลการวิจัยของบรรเจิด อินทรกลั่น (2549) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห เพื่ อเปรียบเทียบคุณ ลักษณะของผูบ ริห ารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามระดับ
การศึ กษาโดยภาพรวมและรายด านแตกต างกั น อย างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ยกเว น ด านการมี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว การที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจากครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมองเห็นความสำคัญในการใชทักษะ
ของผูบ ริหารสถานศึกษาตางกันเพราะ ในปจจุบั นเปน ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและผูบริหารสูมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อใหไดใบประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายที่กำหนด อีกทั้งสถานศึกษาเปนนิติบุคคล การเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมหยุดนิ่ง ครูพรอมที่ปรับ
การจัดการเรียนการสอนใหเปนผูนำทางวิชาการ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษายุคแหงการ
เรียนรูการพัฒนา มีการศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาการทำงานอยูตลอดเวลา เพื่อใหกาว
ทันกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ พรอมทั้งมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมองเห็นภาพความสำเร็จขององคกรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน จึงจำเปนที่ตองการมีผูบริหารที่มีคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
เพื่อที่จะนำพาองคกรใหกาวสูเวทีแหงความสำเร็จในสังคมแหงการศึกษาสังคมแหงการเรียนรูอยางภาคภูมิ
ด วยเหตุ นี้ คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ตามความคิ ดของครู โดยภาพรวมจึ งมี ค วาม
แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี (2546) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสภาพปจจุบันกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยความสำคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01
ภาคโปสเตอร
233

2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กำหนดไวและไดทำการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูในภาพรวม
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูระหวางครูที่มีประสบการณการทำงาน
11-20 ป มีจำนวนมากกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 1-10 ป และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติภัช กนกธาดาสกุล (2546) ไดศึกษาลักษณะผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะ
ของผูบริหาร และครูในโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา พบวา ลักษณะของผูบ ริหารสถนศึกษามืออาชีพตามทัศนะของครู โดยภาพรวมและรายดานมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามประสบการณการทำงานดังกลาว ใน
สภาพปจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตางกันทั้งภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ขนาดของ
สถานศึกษาครูที่มีวัยตางกัน แมกระทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ทำใหครูมีพื้นฐานทางความคิดความ
แตกตางกันตามความรูที่ไดรับมาจากการศึกษาที่ระดับตางกัน การศึกษาคนควาภูมิหลังของครูผูสอนจะสงผลถึงทัศนะ
ความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะและความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะใหความคิดเห็น จะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองที่สุดอะไรลงไปไดนั้นยอมจะตองเกิดจากฐานของความรู ความเขาใจ
และประสบการณในการทำงาน รวมถึงสถานการณในการบริหารที่มีบริบทแตกตางกันนั้น คุณลักษณะดานทักษะและ
ความสามารถในการบริหารงานที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองนำมาใชในขณะปฏิบัติหนาที่ การเปนนักคิดนักฟง การ
ระดมทรัพยากร การแกปญหาความขัดแยง การดำเนินการประชุม การสื่อสาร ฯลฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติบางประการที่
จำเปนและไมจำเปนตองใช ทำใหครูที่มีความรูตางกันมองและมีทัศนะที่แตกตางกันดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ดานการมีความรูความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาควรใชความรูความสามารถในการ
ควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ในการปรับปรุง และพัฒนางาน ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
กวาเดิม มีเครือขายความรวมมือในการบริหาร และปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีความสามารถในการแกปญหาและ
ความขัดแยงในสถานศึกษา โดยใชความคิดเชิงกลยุทธ
(2) ดานการมีผลงานที่แสดงถึงความชำนาญในการบริหารสถานศึกษาควรมีการนำผลงานในสถนศึกษาที่โดด
เดนออกมานำเสนอผานสื่อตางๆ ไดแสดงถึงเอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา เผยแพรใหสังคมไดรับทราบ
ตัวตนของสถานศึกษา
(3) ดานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควร
สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนโดยให มี ค อมพิ วเตอรช วยสอน (CAI) เพื่ อ ให ผู เรีย นได เรีย นรู ด วยตนเองจากบทเรีย น
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สำเร็จรูปมีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนและครูไดศึกษาคนควาหาขอมูลขาวสารทางวิชาการและอื่นๆ สงเสริมการ
เรียนรูและใหบริการแกผูเรียนและครูคนควาและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) และหองสมุด อิเล็กทรอนิกส
(e-Library) สามารถนำระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันมาใชในการตัดสินใจไดรวดเร็วและไมผิดพลาดและมีการ
จัดใหมีการทำกระดานโตตอบ (web board) ระหวางสถานศึกษากับผูมีสวนเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(4) ผูบริหารการศึกษาควรศึกษาผลการวิจัยนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให ก า วสู ค วามเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ตลอดจนใช เป น แนวทางในการกำหนด
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา ในการสรรหาบุคคลเขาสูตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครูผูสอนในสังกัด
อื่นๆ
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