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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณลักษณะผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 ปัญ หำและ ข้อเสนอแนะคุณลัก ษณะผู้บ ริหำรสถำนศึก ษำของ โรงเรีย นระดับ
มัธยมศึกษำกลุม่ ดอยอ่ำงขำง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงครูผู้สอน จำนวน 152 คน วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำคุณลักษณะผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำกลุม่ ดอยอ่ำงขำง สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนสมรรถนะ รองลงมำคือด้ำ นพฤติก รรมที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และด้ำนมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมลำดับ

บทนำ

ผลกำรวิจยั

คุณลักษณะที่สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านความรู้
ด้านความสามารถ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการยอมรับของครูและบุคคลากรทั้ง ในและ
นอกสถานศึกษา นับเป็นสิ่งสาคัญที่เ ป็นปัจ จัยส่ง ผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผล การมีความ
เข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่ง การ
ทราบถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่กาลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จะทา
ให้ทราบข้อมูลผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ การจัดการศึกษารวมทั้ง ช่วยสร้าง
เสริม ความเข้ าใจอัน ดีมี ความเป็ นกั ล ยาณมิ ตรซึ่ง กัน และกัน ระหว่ างผู้บ ริห าร
สถานศึ กษากั บครูที่ จ ะปฏิ บัติง านร่ว มกั นในยุ คปฏิรู ปการศึ กษาและก้า วเข้า สู่
การศึกษาที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้ดี (สุนันทา พ่วงทอง,ม.ป.ป. : 4) [1]
ปัญ หาเกี ่ย วกับ คุณ ลัก ษณะผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที ่ 21
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มดอยอ่างขาง คือ การขาดประสบการณ์ด้า น
การบริห ารจัด การศึ กษา การมี ความรู้ และประสบการณ์ วิช าชี พก่ อ นมาดารง
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาไม่ เ พี ย งพอ ขาดทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ
การศึ กษาในภาพรวมขาดทัก ษะในการบริห ารจัด องค์ กร ขาดทักษะด้า นการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีอ ย่างมีประสิทธิภาพ ขาดพฤติกรรมที่ ส่ง เสริมการจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขาดภาวะผู้นาสู่การเปลี่ยนแปลงและขาดการยอมรับ
จากครูและบุคลากรในสถานศึกษา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
34,2561: 30-40) [2]

คุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง สัง กัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสมรรถนะ รองลงมาคือด้านพฤติกรรมที่เอื้อต่อ
การบริ หารจัด การศึ กษา ด้า นมาตรฐานความรู้แ ละประสบการณ์ วิช าชี พ
ตามลาดับ
ปัญหา คือ ผู้ บ ริ หารขาดประสบการณ์ ด้า นการบริห ารจัด การศึ ก ษา
ขาดทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาในภาพรวมทุกด้าน ขาดพฤติกรรม
ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาผู้บริหารด้านประสบการณ์การบริหารจัด
การศึ ก ษาควรพั ฒ นาทั ก ษะผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
ควรพัฒนาพฤติกรรมผู้บริหารที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34

วิธีกำรวิจยั
ประชากรในการวิจัยนี้ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 152 คน ของ โรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา
กลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม คุณลัก ษณะผู้บริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยใช้ ค่า ร้อยละ ค่ า เฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน นาผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556 : 121) [3]
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้ วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล

บทสรุป
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อ ย คือ ด้านสมรรถนะ รองลงมาคื อ ด้านพฤติกรรมที่เ อื้อ ต่อ การบริหารจั ด
การศึกษา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามลาดับ สอดคล้อง
กับ ผลการวิจัยของ ประคอง รัศมีแก้ว (2551:191-217)[4] เรื่อ ง คุณลักษณะ
ผู้นาของผู้บริห ารในสถานศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพ สัง กัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน ประกอบด้ว ย มีความคิ ดริเริ่มและรอบรู้ / สร้างสรรค์
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร มีประสบการณ์
ในการบริ ห าร มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ
มีค วามสามารถในการวิเ คราะห์ / พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ดั ง นั้ น ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนาเอาผลการวิจัยมากาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับ ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการ
บริหารจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมที่ส่ง เสริมการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ควรน าประเด็ น ดั ง กล่ า วไปท าการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศสาหรับผู้บริหารสถานศึกษานาไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณ ลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21ส่ง ผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึก ษาได้อ ย่า ง
มีประสิทธิผล

