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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณลักษณะของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21และ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 128 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 46 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรม ด้านความมุ่งมั่นและพากเพียร มีคุณลักษณะอยู่
ในระดับมากที่สุด  ด้านการมีวิสัยทัศน์  ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสร รค์  
และด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การ
บริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ คือ มีความสามารถในการน าความคิดที่
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และข้อ 4 ในด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี คือ มีความสามารถ
น าประชาชน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ในการด าเนินงานของโรงเรียน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  3)  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น ข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
คือ มีความสามารถในการน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และข้อ 7 ในด้านการมีวิสัยทัศน์ 
คือ มีผลส าเร็จของงานบริหารสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์  เช่น ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น  สถานศึกษาต้นแบบ 
ฯลฯ  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะ,  ผู้บริหารสถานศึกษา,  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the characteristics of school administrators in the 
21st century  and to compare the characteristics of school administrators in the 21st century in regards of 
the experience in administration and school size. The research samples were 128 school administrators 
who working under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in the academic 
year of 2016. The sample size was determined by  Yamane’ s formula and the samples were selected by 
multi-stage random sampling method. The research instrument was 46 questions of 5-scale questionnaire 
with the reliability of .96. The data were analyzed by mean and standard deviation. One-way analysis of 
variance (one-way ANOVA) was also used for testing the hypothesis.  
               The results were as following:  1)  In overall, the characteristics of school administrators in the 
21st century were at high level, and, when considering each aspect, the highest levels were found in 
Loyalty and Moral, Commitment and Persistence, and the high levels were found in Visionary, Building of 
Community Network,  Critical and Creative Thinker, and Communication and Technology. 2)  The overall 
and each aspect of the characteristics of school administrators in the 21st century with various levels of 
experience were found to have no significant differences; however they were statistically different at the 
significance level of .05 in the question no. 3 that mentioned the Critical and Creative Thinker which 
referring to the capability of creative thinking for innovation development and the question no. 4 that 
mentioned the Communication and Technology which referring to the capability of community 
persuasion for schools’ participation and schools’ performance. 3) The overall and each aspect of the 
characteristics of school administrators in the 21st century with various levels of school sizes were found 
to have no significant differences; however they were statistically different at the significance level of .05 
in the question no. 3 that mentioned the Critical and Creative Thinker which referring to the capability of 
creative thinking for innovation development and question no. 7 that mentioned the Visionary which 
referring to the capability of procuring the obvious achievement in school administration such as receiving 
the certificate for excellent administration or being the school prototype etc.   
Keyword: characteristics,  administrators,  characteristics of school administrators in the 21st century 
 
1. บทน า 
     ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
หรือโลกไร้พรหมแดน (Border-lessWorld) ที่กระแส
ของของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง  
ต่อเนื่อง ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลสืบเนื่อง     
มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา เช่น
วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ โดยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ หรือแม้แต่การก้าวข้ามจากการ
ด าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยการติดต่อกันทางกายภาพ หรือใช้
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน มาเป็นการ
ด าเนินชีวิตในโลกของสารสนเทศ (Cyberspace) ความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-commerce)อีกทั้งความก้าวหน้าในสังคม ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้าน
ด้ วยกั น   ท า ให้ ทุ กคนต้ อ งปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นอาจจะถูกละทิ้งให้ล้าหลังจนไม่
สามารถจะตามได้ทัน [1] จึงกล่าวได้ว่า ศตวรรษที่ 21   
มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ 
ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ต่างก็ต้องมีการพัฒนา  
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน 
รวมทั้งระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน   
      โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญที่สุด 
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนเป็น
แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้  วัฒนธรรม  
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ฝึกทักษะอาชีพ  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และฝึกทักษะชีวิตอัน
จ า เป็นในการด ารง ชีพให้กับนักเรี ยน สรรค์สร้ าง
บุคลิกภาพทางสังคมให้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถปรับ
ตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าแก่สังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการ
ทางสังคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ 
คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินการของโรงเรียน 
อีกทั้ง พยายามทุกวิถีทางที่จะด าเนินการทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการศึกษาให้มีผลผลิตคือนักเรียนที่มีคุณภาพใน
ที่สุด [2]  และเพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึง
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารถานศึกษามีความส าคัญที่สุดต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะด าเนินงานจนประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือศูนย์กลางของ
องค์กรทั้งหมดในโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียนขึ้นอยู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ค ว า ม ตื่ น ตั ว  ค ว า ม มี ยุ ท ธ วิ ธี  
ประสบการณ์ ความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
อุทิศตัวเอง ความเสียสละ และความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งหมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาที่
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นครูให้น านโยบายการศึกษาออก
ปฏิบัติและด าเนินการเพื่อผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ในลกัษณะ
ของชีวิตในโรงเรียน   
     ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีคุณลักษณะหรือลักษณะ
เด่น เช่น บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ เจตคติ ความเป็นผู้น า  
ความสามารถในการตัดสินใจ ความทะเยอทะยาน  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ทักษะการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  
ความสามารถในการพูด เป็นต้น [3] คุณลักษณะเป็นสิ่งที ่
ช้ีวัดให้เห็นถึงความดีของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคน 
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ก็มีคุณลักษณะ
หลายประการ อาทิ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิด
สร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ภายนอก มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้  มีภาวะผู้น า
แบบจูงใจใฝ่บริการ มีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ [4] 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนคร 
ศรีอยุธยา เขต 1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน
หนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดพันธกิจไว้หลายประการ อาทิ ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส านึกในความเป็นชาติไทยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาประการหนึ่ งว่ า  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การที่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ก าหนดไว้  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในยุคศตวรรษที่ 
21 อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 จะมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 มากน้อย
เพียงใด ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญที่จะศึกษาถึงคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี 
อยุธยา เขต 1 โดยมุ่งหวังว่าสารสนเทศที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ส่งผลให้การบริหารและจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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     2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดโรงเรียน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
188 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 128 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของยามาเน่ [5] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 
.05 กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage random sampling) เริ่มจากการสุ่ม
จ านวนโรงเรียนในแต่ละอ าเภอโดยคิดสัดส่วนตามขนาด
ของโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) จากนั้นสุ่มจ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษาในแต่ละอ าเภอตามขนาดของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ     
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ขนาด
โรงเรียน และตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิดก าหนดค าตอบเป็น 5 
ระดับ จ านวน 46 ข้อ ทั้งนี้แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญด้วยคา่ดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 

0 . 80 -1 .00  และผ่ านการทดลอง ใ ช้กั บผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน  
30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง ซึ่งแบบสอบถามมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.96  
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นล าดับ โดยขอความอนุเคราะห์ 
จากส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แจ้งผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  จากนั้น ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาในสั งกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ตามที่สุ่มได้จาก
ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้อง 
และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า แบบสอบถามมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพื่อให้ได้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี ้
     3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้  ความถี่ และร้อยละ 
     3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้บริหาสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่  21  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดย
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลความหมาย   
     3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและ
ขนาดโรงเรียน  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน    
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  และหาก
ผลการทดสอบมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)   
 
4. สรุปผลการวิจัย 
     4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
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ด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรม  ด้านความมุ่งมั่นและ
พากเพียร  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านการมี
วิสัยทัศน์  ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านการเป็นนัก
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  และด้านการสื่อสารและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก  
     4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน แต่รายข้อแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการเป็น
นักคิด วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถ
ในการน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษา 11-20 ปี มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา      
1-10 ปี และมากกว่า 20 ปี 
     4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
สื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี ข้อ 4 สามารถติดต่อ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 11-
20 ปี มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา 1-10 ปี และ
มากกว่า 20 ปี 
     4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แต่มีบางข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
     4.6 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน

โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ด้ านการ เป็นนักคิด  
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  ข้อ 3 มีความสามารถใน
การน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดกลาง มีคุณลักษณะสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
     4.7 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรี ยนขนาดต่ างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ด้ านการเป็นนักคิด  
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  ข้อ 7 มีผลส าเร็จของงาน 
บริหารสถานศึกษาเป็นท่ีประจักษ์  เช่น ได้รับเกียรติบัตร
ผู้บริหารดีเด่น  สถานศึกษาต้นแบบ ฯลฯ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  มีคุณลักษณะสูงกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

5. อภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยที่ได้  มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี ้
     5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1   
มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทัย ภักดี
ประยูรวงศ์ (2556)  ที่ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะ
หลักในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก [6] และผลการวิจัยของกันดา กรึมสูงเนิน 
(2557) ที่ศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก [7] ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
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เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทราบ
และตระหนักดีว่า โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่ายุคก่อน ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุคของการก้าว
กระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา อันสืบเนื่อง      
มาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ของโลกเข้าด้วยกัน สังคมยุคก้าวกระโดดที่ก้าวได้
ไกลที่สุดครั้งนี้  ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคน
ทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจึงต้องมีความ
ตื่นตัว มีความเคลื่อนไหว และเตรียมพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษใหม่ ทั้งนี้ ทักษะที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต 
ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21  ก็คือ  ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกๆคน และจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศที่มี
ค่ายิ่ง โดยผ่านการเรียนรู้  สั่งสอน อบรม เพาะบ่มนิสัย 
สร้างเจตคติจากโรงเรียนผ่านครูผู้สอนเป็นหลักใหญ่ และ
ผ่านการบริหารจัดการจากผู้บริหารสถานศึกษาอีกทาง
หนึ่ง  ผลจากการทราบและตระหนักดีว่า โลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากของผู้บริหาร
สถานศึกษาดังได้กล่าวมา  จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคุณลักษณะที่พร้อมกับ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 มีคุณลักษณะของผู้น า       
การเปลี่ยนแปลงน่ันเอง   
     5.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษาต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีภูมิ     
สุขหมั่น (2552) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนา
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3 พบว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
แตกต่างกันมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน 
[8] ทั้ ง นี้ เ มื่ อพิ จ า รณ าคุณลั กษณะ ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่มีประสบการณ์การบริหาร

สถานศึกษาต่ า งกัน เป็ นรายข้อ  พบว่ า  ผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา
ต่างกันมีคุณลักษณะด้านการเป็นนักคิด วิเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถในการน าความคิดที่
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม และ
คุณลักษณะด้านการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ข้อ 4 สามารถติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ที่ ผ ล ก า ร วิ จั ย เ ป็ น เ ช่ นนี้  อ า จ เป็ น เ พร าะ ว่ า 
ประสบการณ์การบรหิารสถานศึกษาในช่วงที่เหมาะสมจะ
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการน า
ความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ  
หากผู้บริหารสถานศึกษายังมีประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาไม่มากนัก ก็อาจจะมีความคิดที่ไม่กว้างไกล 
ไม่ลุ่มลึก ท าให้ไม่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดีเท่าที่ควร และเมื่อ
ประสบปัญหาต่างๆ ก็มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นได้อยู่ใน
ระดับต่ า  ในขณะที่ ผู้ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษามากเกินไป กอ็าจจะรู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย 
หรือท่ีเรียกว่า หมดไฟ เป็นเหตุให้ไม่สามารถน าความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้  
และเมื่อประสบปัญหาต่างๆ ก็มีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขอยู่ในระดับต่ า  เห็นได้จาก
ผลการวิจัยข้อนี้ที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระหว่าง 11-20 ปี  
มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระหว่าง 1-10 ปี  
และมากกว่า  20 ปี 
     5.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
ไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับผลวิจัยของจิราวรรณ  
โคทนา (2553)  ที่ศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
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พบว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ไม่แตกต่างกัน [9] ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกันเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะด้านการเป็นนักคิด 
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3 มีความสามารถในการ
น าความคิดที่สร้ างสรรค์ ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และคุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ ข้อ 7 มี
ผลส าเร็จของงานบริหารสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เช่น 
ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น สถานศึกษาต้นแบบฯลฯ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนแต่ละขนาดมีการบริหารงานโรงเรียนแตกต่าง
กันตามสภาพของโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  
สภาพแวดล้อมของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษา จ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียน การรับ
นโยบายหรือภาระงานจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มายึดถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานของลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน  ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ  
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน งบประมาณ เงินบริจาค  ฐานะ
ของผู้ปกครองของนักเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน การมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ หรือการได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชน  ผลจากความแตกต่างดังกล่าวท า
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
แตกต่างกันออกไป เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนต่างกันย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แตกต่างกัน
ออกไป ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การน าความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และมีผลส าเร็จของงานบริหารสถานศกึษาเป็น
ที่ประจักษ์  เ ช่น ได้ รั บ เกี ยรติบัตรผู้บริ หารดี เด่ น  

สถานศึกษาต้นแบบ ฯลฯ แตกต่างกัน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ควรที่จะมีคุณลักษณะ
ทั้งสองข้อสูงกว่าผู้บริหารศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการวิจัยในข้อ
นี้ก็พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะดังกล่าวสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรก าหนดนโยบายให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการใช้การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน และใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของครู โดยอาจจะจัดให้มีการอบรม สัมมนา   
จัดท า Application ในการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ศตวรรษที่ 21 ยิ่งข้ึน  
     2. จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กตามล าดับ จึงควรให้ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องผ่านการ
บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมาก่อน  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากข้ึน 
     3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการส ารวจ และพัฒนาคุณลักษณะด้านการ
สื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีของตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21   
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    2. ค ว รมี ก า รศึ กษาคุณลั กษณะของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในลักษณะอื่นๆ หรือศึกษาถึงการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ในรูปแบบต่างๆ 
     3. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่  21 จากการรับรู้หรือมุมมองของบุคคล 
หลายๆฝ่าย เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น  
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