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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนา
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สาหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย จานวน 21 คน และ
การสนทนากลุ่ม จานวน 7 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย และพรรณนาความ ส่วน
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 184 คน ด้ ว ยแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย พบว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบ
รู ป แบบผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านคุณลั กษณะของผู้ บ ริห าร
2) ด้ า นทั ก ษะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา3) ด้ า นบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 24 ข้อ
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2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 7 คน ต่างเห็น
สอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความ
เหมาะสมดีแล้ว
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในพื้นที่จังหวัดนนทบุ รีทั้ง 184 คน
พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนา, รูปแบบ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21

ABSTRACT
The purposes of the research were to study the factors and indicators of
school administrator model in 21st century, and to develop factors and indicators
of school administrator model in 21st century.
Research methodology was mixed method between qualitative and
quantitative methods. The qualitative research collected data from analyzing
documents, in-depth interviewing a group of 21 school administrator experts by
Delphi technique, and gathering data from 7 experts by group discussion technique.
The quantitative research collected data from 184 samples with questionnaires and
analyzed data with descriptive statistics; percentiles, mean, standard deviation,
median and interquartile ranges.
Research findings
1) The group of 21 school administrator experts strongly agreed with the
factors and indicators of 21st century school administrator model which included 1)
characters 2) skills 3) roles and 4) responsibilities.
2) By group discussion, all 7 experts concurred with the 4 factors and 24
indicators of 21st century school administrator model.
3) The evaluation of 184 administrators and teachers’ opinions of factors
and indicators of 21st century school administrator model were at high level.
Keywords: Development, Model, Educational Administrator, 21st Century
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1. บทนา
ศตวรรษที่ 21เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันในหลายๆด้าน ทั้งด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่ อสาร ด้านวิทยาศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ได้เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการดาเนินชีวิตของคน
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ของคนในสั ง คม และก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ทางด้ า น
เศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสาคัญของการพัฒนาประเทศ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่
ระบบทุน หรื อทรั พ ยากรอื่ น ๆ หากแต่ขึ้น อยู่กับศักยภาพและคุณภาพของคนในชาติเ ป็นส าคั ญ
การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที่ 21 จึ งเป็ น สิ่ งจ าเป็ น เร่ งด่ว นที่ทุก ฝ่ ายในสั งคมไทยต้ องให้ ความส าคัญ ดังนั้นการพัฒ นาด้า น
การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างรีบเร่ง เพื่อสร้างประชากรของประเทศให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพทั้งนี้เพื่อให้คนในชาติสามารถดารงชีพได้อย่างเป็นสุขในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นกาลังสาคัญในการนาพาประเทศให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียม
นานาอารยะประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้น ได้เสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายหลายด้าน พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาตินี้ให้ความสาคัญกับ
การปฏิรูปในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัด
การศึกษาโดยการเน้นให้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child Center) ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น
และเอกชนโดยเน้ นเรื่องการกระจายอานาจและเน้นการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิรูป ระบบครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา มุ่งเน้น ให้ มีการยกระดับ สถานภาพของ
วิชาชีพครู การพัฒนาคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุน เพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา และให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐาน
จากองค์ ก รภายนอก และปฏิ รู ป สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ (Office of
Educational Reform, 2002)
การพัฒนาทางการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลที่มีความสาคัญ
อย่ างยิ่ งที่จ ะทาให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าวได้ ก็คือ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา เพราะผู้ บ ริห าร
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สถานศึกษาถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในสถานศึกษาที่จะสามารถขับเคลื่อนให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเกิดขึ้นได้สาเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน
คือ ผู้นา ที่จะชี้นา สั่งการ และวางกรอบทิศทางการบริหาร ควบคุม ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ
ภายในสถานศึกษา อีกทั้งยั งเป็น ผู้ ป ระสานความร่ว มมือจากทุกฝ่ ายเพื่อนาพาสถานศึกษาไปสู่
จุดหมายปลายทางตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Suphon Wangsin,
2010)
ตาแหน่ งผู้ บริ ห ารสถานศึกษาจึ งเป็ นตาแหน่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จของสถานศึกษา
ถ้าสถานศึกษาใดมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มาด้วยความรู้ ความสามารถ เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้น
คุณธรรมก็มีแนวโน้มว่าสถานศึกษาจะมีอนาคตสดใสเปรียบเสมือนกัปตันที่จะนาพาเรือลาน้อยใหญ่
ควบคุม กากับทิศทางเพื่อเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกับลูกเรือของตนได้สาเร็จ แต่หากกัปตันไม่มี
ประสิทธิภาพเรือลาน้อยใหญ่ก็มีอันต้องจมหายไปในท้องทะเลหรืออาจต้องเสียเวลาอย่างมากมาย
เพื่อการเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ด้วยด้วยความยุ่งยากและมากด้วยอุปสรรคในการบริหาร
จัดการตนเองและลูกเรื อ แม้ว่าในบางครั้งการจัดการสถานศึกษาจะไม่เรียบร้อ ยถูกต้องอยู่บ้าง
แต่หากผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถ ผลลัพธ์ของงานก็อาจมีประสิทธิภาพสูงได้ ในทางตรงกันข้าม
หากผู้บริหารหรือผู้นาในสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ แม้การจัด
องค์กรจะถูกต้องหรือดีเพียงใดก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรย่อมสมบูรณ์ได้ยากและอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือประสิทธิภาพต่ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจาเป็น
จะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสายตาของบุคลากรในหน่วยงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์การให้นาไปสู่ความสาเร็จ
ด้วยความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็น “หัวเรือใหญ่” ขับเคลื่อนสถานศึกษา
ให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและโดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่21 ที่ซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าดาเนินไปอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหารสถานศึกษาเองจะต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์
ในการบริห ารสถานศึกษาเพื่อรั บ มือกับ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพดังนั้น ผู้ วิจัยจึง
ทาการศึกษาเรื่ อง “รู ป แบบผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่ง ผลของการวิจั ยจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

159

2.2 เพื่อนาเสนอรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 21 คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม จานวน 184 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 21 คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7
คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 184 ชุด
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 มี ขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อกาหนดเป็น
กรอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดองค์ป ระกอบหลั ก องค์ประกอบย่อย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิค (Delphi Technique) โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นากรอบซึ่งได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็น
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนะเพิ่มเติมตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาจัดกลุ่มสนทนา
(Focus Group Discussion) เพื่อเสริมให้ตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
มีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 สอบถามผู้ปฎิบัติงานจริง เพื่อศึกษาระดับการปฎิบัติตามองค์ประกอบของ
การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากขั้นตอน
ที่ 1 - ขั้นตอนที่ 3

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบ ด้วยองค์ประกอบหลัก 4
ด้าน และ 6 องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) ผู้บริหารมี
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ความสามารถในการกาหนดทิศทางองค์กร 3) ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารมีความสามารถในการทางานเป็นทีม 5) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิ จิตอล และนวัตกรรม และ 6) ผู้บริหารมีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ด้านคุณลักษณะของผู้ บริหาร มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) ผู้บริหารเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ผู้บริหารเป็นผู้มีความพร้ อมด้านข้อมูลสารสนเทศ
3) ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4) ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก กล้าได้กล้าเสีย รู้ จักการ
วางแผนเชิงรุก 5) ผู้บริหารเป็นนักสร้างความร่วมมือทั้ งในและนอกสถานศึกษา และ 6) ผู้บริหาร
เป็ น ผู้ มีภ าวะผู้ น าในการบริ ห ารองค์กร 3. ด้านบทบาทหน้ าที่ของผู้ บริห ารสถานศึกษา มี 6
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารเป็นผู้อานวยความสะดวกทางด้านวิชาการ ตลอดจนด้านการ
ให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 2) ผู้บริหารเป็นผู้นาด้านการ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา
3) ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน
การทาวิจัยและพัฒนา 5) ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาและ
6) ผู้บริหารสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม 3) ผู้บริหารยึดหลักการ
ประชาธิปไตย และใช้หลั กเหตุผลในการบริหารงาน 4) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในงาน 5) ผู้บริหารใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและ 6) ผู้บริหารมี
ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4.2 การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เห็น
สอดคล้ องกั น ว่ า องค์ป ระกอบหลั ก และองค์ป ระกอบย่ อยของรู ป แบบผู้ บริห ารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงคาแนะนา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรมี
ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นมูลในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 2) ผู้บริหารควรมีทักษะการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความสามารถในการทางานเป็นทีม 3) ผู้บริหารควรมีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมิอาจคาดการณ์ ได้ในศตวรรษที่
21 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ 5) ผู้บริหารควรเป็น
ผู้นาทางวิชาการ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งควรสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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4.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่าทุกคนมีความ
พึงพอใจต่อองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x = 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับ
ได้ดังนี้ ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา (x = 4.29) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร (x = 4.28)
ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (x =4.25) และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา (x = 4.21)

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
5.1 จากการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 ด้าน
คือ 1) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 3) ด้านบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดของ
องค์ประกอบหลั ก ทั้ง 24 ข้อ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Magnuson (2001) ได้วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์
ที่สอนในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซึ่ งจาแนกคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
คุณลั กษณะด้า นอาชีพ และคุณ ลั กษณะส่ ว นตั ว พบว่า ในส่ ว นของคุณ ลั กษณะด้ านวิ ช าชี พนั้ น
ประกอบด้วย คุณลักษณะที่สาคัญคือ การมีความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพตนถ่องแท้สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เปิ ดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นมิตร น่าเข้าใกล้ มีเวลาให้กับผู้ร่วมงาน มีความสนใจผู้อื่น
สามารถวางแผนและจั ดระบบงาน รั บ ฟังความคิดเห็ น ของผู้ อื่น และใช้อานาจของตนได้อย่ า ง
เหมาะสม และในส่ ว นของคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตั ว นั้ น ประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส า คั ญ คื อ
การมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ เป็นผู้มีความจริงใจ ไม่ใช้อารมณ์
เป็นมิตรอารมณ์ขัน เปิดเผย มีความเสมอต้นเสมอปลาย และมีความเมตตา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bennis (2000) เสนอว่า ผู้ที่จะเป็นผู้นาได้จะต้องมีคุณลักษณะบุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทั่วๆ
ไป ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความกล้าหาญ มีความกระตือรือร้น มีลักษณะท่าทางดี สง่างาม
น่าเลื่อมใส มีความยุติธรรม ผู้นาที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง ผู้นาไม่ใช่คนที่ต่างไปจากคน
ธรรมดาอื่นๆ อย่ างน้อยผู้น าจะต้องมีลั กษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ เดินดินทั้งหลาย ได้แก่
จะต้องมีความซื่อสัตย์ การอุทิศตน ความไม่พยาบาทมาดร้าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใจกว้าง และ
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่สาคัญที่สุดในองค์การสังคมทั้งกิจกรรมที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการทั่วไป เวลาราชการและนอกราชการ ด้านสุขภาพร่างกาย จึงต้องมีความ
แข็ ง แรง เพราะถ้ า สุ ข ภาพร่ า งกายไม่ แ ข็ ง แรงแล้ ว การด าเนิ น งานก็ จ ะบกพร่ อ งซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของงานได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bass (1998) ได้ศึกษา ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
บุค ลิ ก ภาพและพฤติก รรมของผู้ บ ริ ห าร โดยจ าแนกออกเป็ น กลุ่ ม ตามผลการวิ จั ยสรุ ป ได้ ดั ง นี้
1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมเหนือบุคคลอื่นๆ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาวน์ปัญญาดี มีนิสัย การศึกษาค้นคว้า ติดตาม
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ มี ค วามรู้ ทั น สมั ย และกว้ า งขวาง ชอบกิ จ กรรม และงานสั ง คม
มีมารยาทสั งคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจ ดี 2) บุคลิกลั กษณะของผู้บริห ารที่ได้รับการยืนยันจาก
ผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหาร จะมีบุคลิกลักษณะ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการ
เข้าสังคม รู้ จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสั งคมดี มีความคิดริเริ่ มทาสิ่งใหม่ๆ เพื่อนาไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทนต่อความยากลาบาก อดทนต่อปัญหารอบด้าน
โดยไม่เสียกาลังใจ รู้ห ลักและวิธีทางานมีความเชื่อมั่นในตนเอง หมั่น ศึกษาหาความรู้เพื่อเสริม
คุณค่าของตนให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่ อมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ มีความสามารถในการ
คาดการณ์ ข้ า งหน้ า ได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หมู่ ค ณะในการท างานเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไปมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการพูดและสามารถ
เขี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ 3) คุ ณ สมบั ติ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง กั บ การเป็ น ผู้ บ ริ ห าร คื อ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถใน
การตั ด สิ น ใจ มี ค วามปรารถนาที่ จ ะท าดี ที่ สุ ด มี อ ารมณ์ ขั น มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น และมี
ความสามารถในทางกีฬา
5.2 การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7
คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 นั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงคาแนะนา และข้อเสนอแนะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Permsuk
Permphrayun (2008) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมากเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้ านบุ ค ลิ กภาพ ด้า นทักษะ และด้านการจู งใจ และคุ ณลั กษณะที่พึ งประสงค์ข องผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
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จาแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนเมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาด
สถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lukhua Sekuaw (2008) ได้
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัด
เชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนตัวของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรมีความกระตือรือร้นในการทางาน ในด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรมี
เหตุผลและจริงใจ ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารควรมีความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ ด้ านความเป็ น ผู้ น าผู้ บ ริ ห ารควรมีวิ สั ย ทัศน์ มองการณ์ไกล และด้านคุณสมบัติ ทั่ว ไปนั้ น
ผู้บ ริ ห ารควรมีป ระสบการณ์ในงานที่รั บ ผิดชอบ ส่ วนคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ส่ ว นวิช าชีพของ
ผู้บริ ห าร ประกอบด้ว ย 2 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ผู้ บริห ารควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบงาน และขอบข่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบในด้านทักษะความสามารถ ผู้บริหารควรมี
ทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanchai
Sutrisand (2009) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 พบว่า
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้นาด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม และด้ า นความสามารถในการบริ ห าร ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และเมื่ อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 184 คน พบว่า
ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมากสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Sudawan Tempeam (2010) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและทุก
ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และความ
เป็นผู้นา และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน จาแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thitima Ama (2011)
ได้ ศึก ษาคุณ ลั กษณะที่พึ ง ประสงค์ ของผู้ บ ริห ารถานศึก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
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ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งตามคะแนนเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ ดั ง นี้
ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการบริหารงาน ด้านผู้นา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านวิชาการ และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึก ษา
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sununtha Paungtong
(2011) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งผลต่อการพัฒนา
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหารควรมี
นโยบายการบริ ห ารที่ แ สดงถึ ง แนวทางการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารที่ ชั ด เจนเพื่ อ การปฎิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ(2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้พร้อมกับ
การปฎิบัติหน้าที่ในทุกมิติ (3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรแสดง
บทบาทให้ตรงไปตรงมาในการปฎิบัติงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และ (4) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติการ ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติการส่งผลต่อการ
พัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหาร
ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ (2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมี
ความสามารถในการสร้ างแรงจูงใจต่อผู้ ใต้บั งคับบัญชา (3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ บริห าร
สถานศึกษาผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ (4) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1)
ควรทาการวิจัยสภาพปัญหารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อจะทราบว่าในปัจจุบัน
มีปัญหาและความต้องการในประเด็นใดที่สาคัญ และ (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีความทันสมัยต่อการบริหารต่อไป
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