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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	

2)	ระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	3)	ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที	่21	กับคณุภาพผู้เรียนในสถานศกึษา	4)	คณุลกัษณะผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที	่21	ทีส่่งผลต่อคณุภาพ

ผู้เรียนในสถานศกึษา	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ	เขต	2	กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ผู้บรหิาร

และครู	 จ�านวน	 258	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า	 ความถี่	

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	ด้านการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ด้านการ

ประสานงานที่ดี	 ด้านมีวิสัยทัศน์	 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 และด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม	 2)	 คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก

ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ด้านความสามารถในการสือ่สาร	รองลงมา	คอืด้านความก้าวหน้าทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา	 และด้านความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร	 ด้านที่
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มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห	์ คิดวิจารณญาณและแก้ปัญหา	 3)	 คุณลักษณะ

ผู้บรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที	่21	กับคณุภาพผู้เรยีนในสถานศกึษา	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัมาก	

(r
xy
	 =	 .638)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 4)	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21

ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	คือ	ภาวะผู้น�าทางวิชาการ	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	การประสาน

งานที่ดี	 มีวิสัยทัศน์	 ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ	 50.50	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน	คือ	Z’y	=	.425x
4
+.194x

6
+.231x

5
+.179x

1

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21, คุณภาพผู้เรียน

Abstract

 The objectives of this research were to study 1) the level of characteristics of 

school administrators in the 21
st
 century, 2) the quality level of learners in schools, 3) the 

relationship between characteristics of school administrators in the 21
st
 century and the 

quality of learners in schools, and 4) the characteristics of school administrators in the 

21
st
 century affecting the quality of learners in schools. The Krejcie and Morgan table

was used for determining sample size. The samples selected by using the simple random 

sampling technique were 258 administrators and teachers of schools under Chonburi

primary educational service area office 2. The research instrument was a questionnaire.

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.

 The research findings showed that

 1) The level of characteristics of school administrators in the 21
st
 century, as a 

whole and in each aspect, was at a high level. Ranking by mean scores from high to low 

were as follows: management of innovation and technology, good coordination, having 

vision, having creativity, academic leadership, and participatory management.

 2) The quality of learners in schools, as a whole and in each aspect, was at a 

high level. Ranking by mean scores from high to low were: ability in communication, 

learning progress following the school curriculum, ability in information technology and 

communication, ability in calculation, reading ability, writing ability, learning achievement 

and evolution of readiness in continual education, internship or working, ability in analyzing, 

critical thinking and problem solving.
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 3) The characteristics of school administrators in the 21
st
 century and the quality 

of learners in schools had a high positive relationship at the statistically significant level 

of .05.

 4) The characteristics of school administrators in the 21
st
 century affecting the 

quality of learners in schools were: academic leadership, participatory management,

good coordination, having vision. It could be concurrently predicted at 50.50 %.

The predictive equation could be written in the form of standard scores as 

Z’y	=	.425x
4
+.194x

6
+.231x

5
+.179x

1
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บทน�ำ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราชไทย	2560	มาตรา	54	(3)	ได้ก�าหนดให้รัฐ

มีหน้าที่ด�าเนินการ	ก�ากับ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มีวินัย	 ภูมิใจในชาติ	 สามารถเช่ียวชาญได้ตาม

ความถนัดของตน	 และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและประเทศชาติ	 (ส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน),	2560,	หน้า	3)	เพื่อให้การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 จึงมีแผนการศึกษาแห่งชาติ	 และกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ	

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า

การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย

ต่อสาธารณชน	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 และเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก	(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,	2561,	หน้า	4)	กระทรวงศึกษาธกิาร

ส่งเสริมให้มีระบบ	 กระบวนการผลิตการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า

ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	รวมทัง้ปลกูฝังให้ผู้เรยีนมจิีตส�านึกของความเป็นไทย	มรีะเบยีบวนิยั	

ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	 และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข	 ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล�้าแตกต่างกัน	 ทั้งในด้าน	 งบประมาณ	

คุณภาพ	 บุคลากร	 หรือ	 แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน	 รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ความร่วมมือของ

คณะกรรมการสถานศึกษา	การสนบัสนนุจากชุมชน	หน่วยงานหรอืองค์กรทีอ่ยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา	และ

การติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด	 เป็นต้น	

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา	 อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการ

บริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง	 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความต้องการของ

ตนเอง	คุณภาพผู้เรยีนและคุณภาพในการบรหิารจัดการจงึมคีวามแตกต่างกนั	อันน�าไปสูก่ารก�าหนดให้

มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น	 ประกอบกับ	 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา	พ.ศ.	2561	และกระทรวงศึกษาธกิารมกีารประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	พ.ศ.	

2561	 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

และเตรียมการส�าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 และคงรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานจาก

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

2561,	หน้า	18)
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	 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ	 ต้องมีความรู้ความสามารถ	 และต้องเป็น

นักบริหารการศึกษามืออาชีพ	มีคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	เพื่อก้าวทันต่อโลก

ปัจจบุนัท่ีมคีวามเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	สงัคมและเทคโนโลยดิีจทิลั	การสร้างงานทีโ่ดดเด่น	มคีวาม

รับผิดชอบ	ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา	ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง	ๆ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ	 คุณลักษณะ	

ศักยภาพความรู้	 ความสามารถทางศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน	 (ธีระ	 รุญเจริญ,	 2553,

หน้า	182)	การบรหิารงานสถานศึกษาจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศัยผู้บรหิารสถานศึกษาทีม่คุีณลกัษณะ

เอ้ือต่อความส�าเรจ็	เพือ่ให้การจัดการศึกษาบรรลจุุดมุง่หมาย	สอดคล้องกบัที	่เบนนิส	(Bennis,	2000,	

p.	23)	กล่าวว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะทางการบริหารย่อมน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย	 เนื่องจากคุณลักษณะทางการบริหารเป็นสิ่งที่จะท�าหน้าที่กระตุ้นการท�างานของ

บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คุณลักษณะผู้น�าที่ดีและเหมาะสม	 ประกอบด้วย

ความเฉลียวฉลาด	ความกล้าหาญ	ความกระตือรือร้น	ลักษณะท่าทางดี	สง่างาม	น่าเลื่อมใส	ยุติธรรม	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	และสุขภาพแข็งแรง	สอดคล้องกับ	จอร์จ	เค้าท์รูส	อีแลนด์	(George	Couros	

eland,	2010,	p.	304)	กล่าวไว้เช่นกันว่า	คุณลักษณะที่ผู้บริหารในศตวรรษที่	 21	คือ	การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม	ภาวะผู้น�าทางวิชาการ	มีวิสัยทัศน์	การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	ประสานงานที่ดี	นอกจากนี้	จรูญ	เคหาลม	(2554,	หน้า	13)	ศึกษาพบว่า	คุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน	 สอดคล้องกับ

ยุวดี	 แก้วสอน	 (2558,	 หน้า105-106)	 ศึกษาพบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษากับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	 และภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน	จึงแสดงให้เหน็ถงึความส�าคัญของคุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาทีก่่อให้เกดิความส�าเรจ็

และประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษา	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร	ภายใต้การก�ากบั	ดูแลของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	บรหิารงานมุง่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ	เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ	ก�ากับดูแลสนับสนุน	ส่งเสริมและประสานการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา	 หน่วยงาน	 องค์กรและบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้น

พื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา	 จึงเป็นเสมือนหน่วยอ�านวยความสะดวกให้

กับสถานศึกษาและหน่วยงานจัดการศึกษาอ่ืน	 ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็น

อิสระ	 สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม	 โดยด�าเนินการจัดการ

ศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า	 “ประชากร
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วัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษา	 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการศึกษา

ปฐมวัยอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน”	 และ	 “สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่าน

การประเมนิภายนอกของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)”	

และเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 ภายใต้เป้าประสงค์ให้ความ

ส�าคัญด้านคุณภาพผู้เรียน	(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2,	2559,	หน้า	ง)	

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-Net)	 ด้านคุณภาพผู้เรียน	 ของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2559	 ระดับประเทศ	 พบว่า	 ผล

การประเมินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้คะแนนเฉลี่ย	 44.79	 เปอร์เซ็นต์	 เรียงล�าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	ภาษาไทย	สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	

และภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงพบว่า	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน	 ต�่ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	2,	2559,	www.chon2.go.th)	การที่ผู้เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้มากน้อยเพียงใดน้ันต้องมีปัจจัยหลายประการ	 ดังผลการวิจัยของ

ประวิตา	 มีเปี่ยมสมบูรณ์	 (2554,	 หน้า	 93)	 ศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของ

ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา	ได้แก่	ด้านผู้ปกครอง	ด้านผู้บริหาร	ด้านอาคารสถานที่	ด้านนักเรียน	

จากสภาพความเป็นมาที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญและสนใจศึกษาว่าคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอย่างไร	เพื่อน�าไปใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 และคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษา	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

	 2.	เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	เขต	2

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 กับ

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

	 4.	 เพื่อศกึษาคณุลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่	21	ที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2
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วิธีกำรศึกษำ

	 1.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารและครู	ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	112	โรงเรียน	จ�าแนกเป็นผู้บริหาร	

จ�านวน	98	คน	และ	ครูจ�านวน	662	คน	รวมประชากรทั้งสิ้น	760	คน	

	 2.	กำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรุ	ีเขต	2	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	258	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง

โดยใช้ตารางของเครจซี	และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	1970,	p.	608	)	เทียบบัญญัติไตรยางศ์	

และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน

คือ

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่	ระดับการศึกษา	

ประสบการณ์ในการท�างาน	ต�าแหน่ง

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	21 ประกอบด้วย	

6	ด้าน	คือ	1)	ด้านวสิยัทศัน์	2)	ด้านการบรหิารนวัตกรรมและเทคโนโลย	ี3)	ด้านความคิดรเิริม่สร้างสรรค์	 

4)	ด้านภาวะผู้น�าทางวชิาการ	5)	ด้านการประสานงานทีดี่	6)	ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	ค�าถามเป็น

แบบประเมินค่า	(Rating	Scale)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	ตามเทคนิควัดของลิเคิร์ท	(Likert,	1967,	

pp.	90-95)	ซ่ึงมเีกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ	คือ	มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยทีส่ดุ	

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ประกอบด้วย	 9	 ด้าน	 คือ

1)	ด้านความสามารถในการอ่าน	2)	ด้านความสามารถในการเขยีน	3)	ด้านความสามารถในการสือ่สาร	

4)	ด้านความสามารถในการคิดค�านวณ	5)	ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	คิดวิจารณญาณและ

แก้ปัญหา	 6)	 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 และการสื่อสาร	 7)	 ด้านความ

ก้าวหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศึกษา	8)	ด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการ	9)	ด้าน

ความพร้อมในการศึกษาต่อ	การฝึกงานหรือการท�างาน ค�าถามเป็นแบบประเมินค่า	 (Rating	Scale)	

แบ่งออกเป็น	 5	 ระดับ	ตามเทคนิควัดของลิเคิร์ท	 (Likert,	 1967,	 pp.	 90-95)	ซึ่งมีเกณฑ์การให้
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คะแนนในแต่ละระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื	โดยน�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน	

5	ท่าน	ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	validity)	และความถูกต้องของการใช้ภาษา

โดยใช้ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวัตถปุระสงค์ของการวิจยั	(index	of	item	objective	

congruence	หรือ	IOC)	แล้วเลือกข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	และน�าไปทดลองกับ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู	จ�านวน	32	คน	ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง	แล้วน�าแบบทดสอบที่ทดลองใช้แล้ว

ไปหาค่าความเชื่อมั่น	ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค	 (Cronbach,	1990,	pp.	202-

204)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.997

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 1.	 บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ออกหนังสือขอความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม	ถงึผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรุ	ีเขต	2

เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด

	 2.	 น�าหนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	แล้วน�าหนังสือที่ผ่านการพิจารณา	เสนอต่อผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่

ได้ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป

	 3.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่านส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให้	 ส�าหรับ

การเก็บแบบสอบถามคืนนั้น	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเองและส่งคืนทางไปรษณีย์ในบางส่วน	 ได้รับ

คืนมาทั้งสิ้น	258	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่รวบรวมได้	ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์	และน�าผลข้อมูลมา

วิเคราะห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครัง้นี	้ผู้วจัิยด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู	แบบสอบถามของผู้บรหิารสถานศึกษาและคร	ู

ทั้งหมด	258	ฉบับ	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการค�านวณหาค่าความถี	่ 

ร้อยละ



188

◆ ศวัสมน แป้นทิม พจนีย์ มั่งคั่ง พรทิพย์ ค�ำชำย ◆

	 2.	 วเิคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที	่21	โดยวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ 

(χ)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	
	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 (χ)	
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 4.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	กับ

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ใช้การ

หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(Prarson’s	product	Monment	Correlation	Ccoefficient)	

		 5.	 การวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่ส่งผลต่อกับคุณภาพ

ผู้เรียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	โดยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ	(Mmultiple	Regression	Analysis)	โดยใช้วิธี	stepwise	

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	แสดงดังตารางที่	1

ตำรำงที่	1	ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

	 ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	

คุณลักษณะผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่	21

N = 258

 χ S.D. ระดับ

1.	ด้านมีวิสัยทัศน์ 4.02 0.58 มาก

2.	ด้านการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.07 0.52 มาก

3.	ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.98 0.57 มาก

4.	ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ 3.92 0.67 มาก

5.	ด้านการประสานงานที่ดี 4.02 0.57 มาก

6.	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3.91 0.64 มาก

เฉลี่ยรวม 3.95 0.56 มาก

	 จากตารางที่	1	ผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	2	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	(χ	=	3.95)	
เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	คือ	ด้านการบรหิารนวตักรรมและเทคโนโลย	ี(χ	=	4.07)	รองลงมา
คือ	ด้านการประสานงานทีดี่	และ	ด้านมวีสิยัทศัน์	(χ	=	4.02)	ด้านความคิดรเิริม่สร้างสรรค์	(χ	=	3.98)	
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◆ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ ◆

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 (χ	 =	 3.92)	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม	(χ	=	3.91)	
	 2.	 คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	2	แสดงดังตารางที่	2

ตำรำงที	่2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรยีนในสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรุ	ีเขต	2	

คุณภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ

N = 258

χ
S.D. ระดับ

1.	ด้านความสามารถในการอ่าน 4.25 0.39 มาก

2.	ด้านความสามารถในการเขียน 4.22 0.36 มาก

3.	ด้านความสามารถในการสื่อสาร 4.40 0.49 มาก

4.	ด้านความสามารถในการคิดค�านวณ 4.28 0.37 มาก

5.	ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	คิดวิจารณญาณและแก้ปัญหา 3.93 0.60 มาก

6.	ด้านความสามารถในด้านเทคโนโลยี	และสารสนเทศ	และการสื่อสาร 4.31 0.52 มาก

7.	ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4.37 0.54 มาก

8.	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ 4.00 0.56 มาก

9.	ด้านความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน	หรือการท�างาน 3.99 0.59 มาก

เฉลี่ยรวม 4.20 0.34 มาก

	 จากตารางที่	 2	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบรุ	ีเขต	2	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	(χ	=	4.20)	เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมาก 
ไปน้อย	คือ	ด้านความสามารถในการสือ่สาร	(χ	=	4.40)	รองลงมาคือ	ด้านความก้าวหน้าทางการเรยีนตาม
หลกัสตูรสถานศึกษา	(χ	=	4.37)	ด้านความสามารถในด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ	และการสือ่สาร	 
(χ	=	4.31)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	คิดวิจารณญาณ
และแก้ปัญหา	(χ	=	3.93)

	 3.	 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที	่21	กบัคุณภาพผู้เรยีน

ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	แสดงดังตารางที่	3
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◆ ศวัสมน แป้นทิม พจนีย์ มั่งคั่ง พรทิพย์ ค�ำชำย ◆

ตำรำงที่	3	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 กับคุณภาพผู้เรียนใน

	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X Y

X
1

1

X
2

.198* 1

X
3

.155* .184* 1

X
4

.089 -.004 .239* 1

X
5

.077 .213* .109 .335* 1

X
6

.363* .013 .101 .409* .225* 1

X .537* .464* .501* .654* .612* .561* 1

Y .305* .112 .166* .601* .438* .483* .638* 1

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	*p	≤	.05

	 จากตารางที	่3	ผลการวจิยั	พบว่า	คุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที	่21	กับคุณภาพ

ผู้เรียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	2	มีความสัมพันธ์

ในทางบวกในระดับมาก	(r
xy
	=	.638)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 4.	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่ส่งผลต่อกับคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	

ตำรำงที่	4	ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 ที่ส่งผลต่อกับคุณภาพผู้เรียนใน

	 สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

ตัวแปร b S.E.b β t Sig

ค่าคงที่	(Consant) 1.089 .209 - 5.213 .000*

ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ .312 .037 .425 8.341 .000*

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม .136 .037 .194 3.716 000*

ด้านการประสานงานที่ดี .156 .032 .231 4.859 .000*

ด้านมีวิสัยทัศน์ .123 .033 .179 3.754 .000*

ค่าคงที่	(α)	=	1.089
R	=	.710,	R

2
	=	.505,	S.E.

est
	=	.186,	

F	=	64.421,	p	=	.05

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	*p	≤	.05
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◆ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ ◆

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

	 จากตารางที่	4	ผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	ที่ส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 คือ	 

ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 (X
4
)	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 (X

6
)	ด้านการประสานงานที่ดี	 (X

5
)	 

ด้านมีวิสัยทัศน์	 (X
1
)	 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์	 (R

2
)	 เท่ากับ	 .505	 แสดงว่า	 คุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 จ�านวน	 4	 ด้าน	 สามารถร่วมกันท�านายคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ได้ร้อยละ	50.50	

อภิปรำยผล

	 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 จากการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	คณิตตรา	เจรญิพร	(2555,	หน้า	80)	ทีศึ่กษาพบว่า	คุณลกัษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา	ในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	เหมรัฐส์	

อินสขุ,	นริตุติ	ครฑุหลวง	และสมชาติ	บญุมติั	(2552,	หน้า	120)	ทีศึ่กษาพบว่า	คุณลกัษณะความเป็น

ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก	

เขต	 1	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน

การสอบคัดเลือก	 ทั้งด้านคุณสมบัติระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิทางการศึกษา	 เพื่อให้มีคุณลักษณะ

ตรงตามคุณสมบัติที่ก�าหนดโดยวิชาชีพ	 ประสบการณ์จากการท�างาน	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ารับ

การอบรมและพัฒนาวิชาชีพ	จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม	ก่อนเข้ารับ

ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	 นอกจากน้ีจากการที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ก�าหนดให้บุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบประกอบ

วิชาชีพ	 เพื่อให้เป็นหลักประกันให้แก่สาธารณชนว่า	 ผู้ถือใบอนุญาตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานวชิาชีพและมสีทิธใินการประกอบวิชาชีพ	โดยส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	 เขต	 2	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม	 สนับสนุน	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส่งเสริมโอกาสทาง

การศึกษาและสนับสนุน	 พัฒนาผู้เรียน	 ให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้	 ความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษา

ตลอดทั้งการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	2,	2560,	หน้า	11)	นอกจากนีก้ารพฒันาระบบการบรหิารและการจัดการโดย	มุง่ให้มกีารกระจาย

ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา	 เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินการได้โดยอิสระ	 คล่องตัว	 รวดเร็ว	

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	สถานศึกษา	ชุมชน	ท้องถิ่น	และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสยีทกุฝ่าย	ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญให้สถานศึกษามคีวามเข้มแขง็ในการบรหิาร	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	

2546,	หน้า	33)	

	 2.	 จากการศึกษาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ประวิตา	

มีเปี่ยมสมบูรณ์	 (2554,	 หน้า	 93)	 ที่ศึกษาพบว่า	 ระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฐิติวรรณ	ลีฬหวนิช	(2550,	หน้า	117)	ที่ศึกษาพบว่า	คุณภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก	 โดยภาพรวมและรายด้าน	 มีความสัมพันธ์กัน

ในทางบวก	อยู่ในระดับมาก	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสถานศึกษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	ต้องพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานทีก่�าหนดโดยการเป็นคนดี	คนเก่ง	มคีวามรู	้ความสามารถ	และมคุีณธรรมจรยิธรรม	สามารถ

ด�าเนนิชีวิตอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุซ่ึงจะก่อให้เกดิความพงึพอใจแก่ผู้เรยีน	ผู้ปกครอง	

ชุมชน	 และสร้างความเช่ือมั่นเป็นที่ยอมรับของสังคม	 อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตพลเมืองของ

ประเทศ	 คุณภาพผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ีสถาน

ศึกษายังต้องจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา	สถานศึกษาที่มีห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด	มีแหล่งเรียนรู้เพียง

พอท�าให้นักเรียนด�าเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข	ปลอดภัย	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ซึ่งจะ

สง่ผลถงึความส�าเรจ็ในการเรียนด้วย	(ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี	เขต	2,	2559,	

หน้า	 5)	 และนอกจากนี้คุณภาพผู้เรียนมีความส�าคัญและเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จการศึกษาของสถาน

ศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 ผู้เรียนใฝ่รู้	 โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 รักการอ่าน	 และ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	 ผู้เรียนใฝ่ดี	 มีคุณธรรม	 มีจิตส�านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม	มีจิตสาธารณะ	มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย	คิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาได้	มีทักษะใน

การคิดและปฏิบัติ	มีความสามารถในการแก้ปัญหา	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีความสามารถในการ

สื่อสาร	 สถานศึกษาที่ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยกระบวนการที่หลากหลายตาม

บริบท	 ทรัพยากรและศักยภาพท่ีโรงเรียนมีอยู	่ โดยการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ

ต้องอาศัยความร่วมมอืจากผู้เกีย่วข้องทกุฝ่าย	ผู้น�าชุมชน	ผู้ปกครอง	ประชาชน	และหน่วยงานองค์กร

ในท้องถิ่น	 สถานศึกษามีการก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนให้ชัดเจน	 ด�าเนินงานตาม

ทิศทางที่สถานศึกษา	 และในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ครูต้องเป็นผู้ที่มีความ

รอบรู้	 อดทน	 เข้าใจนักเรียน	 เป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้สนับสนุนจากการท�ากิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจ
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การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

	 3.	 จากการศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที่	21	กับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	

พบว่า	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก	 (r
xy
=	 .638) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ยุวดี	 แก้วสอน	 ที่ศึกษาพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

คุณภาพผู้เรียนมีความส�าคัญมากที่จะให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	(2559,	หน้า	122)	มีนโยบายพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณลักษณะ

ภาวะความเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการส่งเสริมและร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา	 สร้าง

บรรยากาศภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้	 ฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการบริหาร	 ด้านวิชาการ	

ด้านงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานทั่วไป	การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้	

ส่งเสรมิเพือ่เพิม่ศักยภาพของครผูู้สอน	รวมถงึให้ครผูู้สอนได้สอนให้ตรงตามสาขาวิชาท่ีถนดั	จึงท�าให้

ผลการวจัิย	ความเป็นผู้น�าเป็นปัจจัยในการสร้างความส�าเรจ็ของผลผลติทางการศึกษา	เกดิจากผู้บรหิาร

สถานศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี	

	 4.	 จากการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่ส่งผลคุณภาพผู้เรียน

ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	พบว่า	ด้านมีวิสัยทัศน์	

ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ	ด้านการประสานงานที่ดี	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนในสถานศึกษา	สมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	คนึงนิตย์	กิจวิธี	(2561,	หน้า	33)	

ที่ศึกษา	 พบว่า	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับ	 วัชรินทร์	 สุกใส	 (2559,	 หน้า	 47)	 กล่าวว่า

ผู้บรหิารสถานศึกษามคีวามสามารถมองภาพในอนาคตของหน่วยงานหรอืองค์กรบนพืน้ฐานความเป็น

ไปได้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย	 สามารถพัฒนาทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ที่จะน�า

สถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จ	 รอบรู ้	 มองไกล	 มีนโยบายซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ก�าหนดทิศทางการบริหารงานที่

ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย	 บริบทของสถานศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไปได้	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาก�าหนดให้ครู	 ชุมชน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่สอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์	เพือ่น�าพาสถานศึกษาไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้และน�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพผู้เรยีนให้มผีล

สมัฤทธิท์ีส่งูขึน้	ผู้บรหิารสถานศึกษา	ควรเป็นผู้น�าทางวชิาการ	มกีารบรหิารแบบมสีวนร่วม	เป็นผู้อ�านวย

ความสะดวก	 มีการประสานสัมพันธ์	 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร	 ด�าเนินการสร้างแรงจูงใจ

มีการประเมินผล	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยี	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถท�าให้การท�างานประสบความส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพของคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน

ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อ

ให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	 บรรลุตามวัตถุประสงค์	 และก่อให้เกิดการ

พัฒนากระบวนการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐาน	 วิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้นเพื่อช่วย

แก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานการร่วมมอืประสานงานเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคัญมากในการบรหิาร

เพราะเป็นกิจวัตรประจ�าวันที่จะต้องพึงกระท�าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกระดับของงาน

การร่วมมอืประสานงานเป็นหน้าทีข่องผู้บงัคับบญัชาทีจ่ะต้องจดัให้มขีึน้ในหน่วยงานของตนเพราะเป็น

ปัจจยัส�าคัญในอันทีจ่ะช่วยให้เกดิความส�าเรจ็บรรลวัุตถปุระสงค์ของสถานศึกษา	การบรหิารแบบมส่ีวน

ร่วมเน้นความส�าคัญในการจูงใจผู้ท�างาน	 และสร้างองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้น	 องค์กรจึงถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อสนองความต้องการของผู้ท�างาน	ซึ่งในทางกลับกันจะส่งผลให้ผลผลิตของผู้ปฏิบัติงานสูงขึ้น	การ

ท�างานในองค์กรจะไม่สามารถประสบความส�าเรจ็หรอืบรรลเุป้าหมายได้ถ้าปราศจากการร่วมมอืร่วมใจ

ของบคุลากรทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมและประสานงานกนัอย่างเต็มก�าลงัความสามารถ	เพือ่มุง่ประโยชน์

ให้แก่องค์กรเพราะในความเป็นจริงองค์กรส่วนมากมักเป็นสิ่งที่ก�าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของ

บุคคลในองค์กรอย่างชัดเจน	

ข้อเสนอแนะ

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 1)	จากการศึกษาพบว่า	 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที	่ 21	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 อยู่ในอันดับสุดท้าย

ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	และผู้บริหารสถานศึกษา	ควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องการท�างานที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานใน

หลากหลายรูปแบบ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

	 2)	จากการศึกษาพบว่า	 คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดวิจารณญาณและแก้ปัญหาอยู่

ในอันดับสดุท้าย	ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศึกษา	ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่

พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์	คิดวจิารณญาณและแก้ปัญหาของผู้เรยีน	ในด้านการแก้ปัญหา

และน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การประมวลความรู้	สร้างองค์ความรู้ใหม่	การวิเคราะห์ข่าว

เหตุการณ์ต่าง	ๆ	และมีวิจารณญาณในการตัดสินปัญหา
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	 3)	จากการศึกษาพบว่า	 คุณลักษณะด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 

การประสานงานที่ดี	 และ	 การมีวิสัยทัศน์	 ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน	 ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรก�าหนดทศิทางและเป้าหมายเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงของสถานศึกษา	ใฝ่เรยีน	ใฝ่รู	้มุง่พฒันาตนเอง

ด้านวิชาการอยู่เสมอ	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างานให้กับผู้เกี่ยวข้อง	 เปิดโอกาสให้ครูร่วมคิด

ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรในการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป	

	 1)	ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดวิจารณญาณและแก้ปัญหา

ของผู้เรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

	 2)	ควรศึกษากลยุทธ์การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีนในสถานศึกษา	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2	
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