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ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ที่ส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4
The characteristics of school administrators in the 21st century  
factors affecting the learning community of schools under the office 
of udonthani primary educational service area office 4
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 2) ศึกษา
ระดบัการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรียน สังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี 
เขต 4 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 4) 
สร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นตัวพยากรณ์การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 จำานวน 
302 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ การหาคุณภาพเครื่องมือ เลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
วัตถุประสงค์ตั้งแต่.50 ขึ้นไปเป็นข้อคำาถามในการสอบถาม (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559: 95) โดย
แบบสอบถามฉบับนี้มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 จำานวน 70 ข้อ แล้วนำาไปทดลองใช้ (Try 
Out) กบัครผููส้อนในโรงเรียนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 4 ทีไ่ม่ใชก่ลุม่
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน แล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนำาไปวิ
เคราะห์ค่าสัมประสิทธ์อัลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) กำาหนดความเชื่อ
มั่นที่ยอมรับได้ ไม่ต่ำากว่า 0.80 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550: 125) โดยความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตอนที ่2 ปจัจยัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษท่ี 21 สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เท่ากับ 0.978 ตอนที่ 3 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เท่ากับ 
0.982 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 2. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที ่21 กบัการเป็นชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรียน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 4. การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูและการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 โดยใชป้จัจยัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยกล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี ปัจจัยสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตดี ปัจจัยมีความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ ปัจจัยความกล้าในการพูดและแรงจูงใจสู่การเปลี่ยนแปลง 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหคุณูเทา่กับ.794 สมัประสิทธิส์หสมัพนัธใ์นการเปน็ชมุชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรยีน เทา่กบั.631 หรอื
มีอำานาจการพยากรณ์ร้อยละ 63.10 สร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดังนี้
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คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเป็นชุมชนแห่งการเรียน
รู้ของโรงเรียน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study of the level the characteristics of 
school Administrators in the 21st century factors under the Office of Udonthani Primary 
Educational Service Area office 4, 2) to study level the learning community of school 
under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area office 4, 3) to study the  
correlation between the characteristics of school Administrators in the 21st century factors 
with the learning community of school under the Office of Udonthani Primary Educational 
Service Area office 4, and 4) to set forecast equations of the characteristics of school 
Administrators in the 21st century factors and the learning community of school under the 
Office of Udonthani Primary Educational Service Area office 4. The sample group consisted 
of 302 teachers selected through stratified random sampling. The research instrument was 
a rating – scale questionnaire with the reliabilities for the administrative factors at 0.978 
and the learning community of school at 0.982 The data were analyzed by using the  
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package program to find percentage, mean, standard deviation, and Pearson product moment  
correlation coefficient and stepwise multiple regression were also employed. 

The results were as follows: 1. The characteristics of school Administrators in the 21st 

century factors in schools under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 
office 4 was at a high level. When considering each aspect it was found that all aspects were 
at a high level, 2. The learning community of school under the Office of Udonthani Primary 
Educational Service Area office 4 was at a high level. When considering each aspect it was 
found that all aspects were at a high level, 3. The correlation between the characteristics 
of school Administrators in the 21st century factors with The learning community of school 
under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 was at a high level 
at the.01 level of significance, 4. Stepwise multiple regression analysis and the predicted 
equation of factors of The characteristics of school Administrators in the 21st century factors  
affecting The learning community of school under the Office of Udonthani Primary  
Educational Service Area office 4 using the factors of The characteristics of school  
Administrators in the 21st century factors revealed that Factor of dare to decide and solve 
problems well, Factor of Physical Health and Mental Health, factor of Creative to learn,  
factor of Courage in Speech and Motivation for Change affecting The learning community  
of school under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 at.01  
level of significance. The best forecast variables had a multiple correlation coefficient at.794 
and correlation of the decision was.631 of the decision or predicted power was at 63.10 
percent. 

The forecast equations of the learning community of school under the Office  
of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 in form of raw score and  
standard score were as follows: 

Equation of raw score: 
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2
) +.305(X

5
) +.201(X

4
) +.140(X

1
)
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Keywords: The characteristics of school Administrators in the 21st century factors in 
schools, the learning community of school, the Office of Udonthani Primary 
Educational Service Area office 4 
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บทนำา

“วิสัยทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21” การ
ศึกษาในปัจจุบันถือว่า “เทคโนโลยี” เป็นเส้นทาง
เดินไปสู่การปรับโฉมใหม่ของระบบการศึกษา 
(The Journal, 2000: 3) การสอนและการเรียน
รู้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 การศึกษากำาลังมีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ จากโรงเรยีนทีมี่หอ้งเรยีน
หรือการสอนแบบดั้งเดิม เป็นแบบใหม่ที่มีพลวัต
มากข้ึน มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นและมีการเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น (Alfredo, 2013: 1) แนว
โน้มสำาหรับโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะไม่เป็น
เฉพาะสถานทีเ่รยีน แตจ่ะเปน็ประตสููโ่ลกแหง่การ
เรียนรู้ (Nair, 2013: 1) หลกัสูตรที่ส่งเสริมทักษะ
เพื่อศตวรรษที่ 21 ได้ใช้วิธีการยึดปัญหาเป็นฐาน 
สรา้งประเดน็สากลทีซ่บัซอ้น ทีส่ามารถเขา้ถงึและ
มีความหมายต่อนักเรียนที่มีความสามารถและมี
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (The Choices 
Program, 2013: 1) 

ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีวิวัฒนาการทาง
สังคมและทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่การ
ศึกษาไทยก็มีปัญหาในเชิงคุณภาพที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาอีกมาก สะท้อนได้จากการจัดอันดับ
ประเทศ อาทิเช่น SCImago Institutions Rank-
ing (SIR) (วิกิพีเดีย, 2556: 1) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ
ในกลุม่อาเซยีน โดยไทยตามหลงัเวยีดนาม (วโิรจน ์
สารรัตนะ, 2556: 174-175) ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
จากสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจำานวน 7,985 แห่ง ได้รับการรับรอง 
5,690 แห่ง และไม่ได้รับการรับรอง 2,295 แห่ง 
ซึ่งเหตุผลที่ทำาให้สถานศึกษาเหล่านี้ไม่ได้รับรอง
มาตรฐาน เนื่องจาก ไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่ง
ชี้พื้นฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เรียน คือ มีคะแนน

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับต่ำา เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงระบบการศึกษาที่ล้มเหลวและต้องการ
เปลีย่นแปลงอยา่งมาก โดยเฉพาะรปูแบบการเรยีนรู ้
ภายในสถานศึกษาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
มากทีส่ดุ (สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา, 2555: 1)

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำาคัญ
ในการพัฒนาจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นการที่ครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวม
ถึงการเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(Darling-Hammond,1999 และ Brookfield & 
Stephen,1995 อ้างถึงใน เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 
2556: 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหาร
สถานศกึษาเปน็ผูม้สีว่นสำาคัญในการอำานวยความ
สะดวกต่อองค์การ นำาทางและทำาให้กระบวนการ
ความร่วมมือง่ายขึ้น จึงมีส่วนสำาคัญที่จะนำาไปสู่
การปฏิบัติที่ประสบความสำาเร็จต่อแบบแผนการ
เป็นชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน (ณฐักิา นคร
สูงเนิน, 2558: 7) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะโดด
เด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาท
หน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหาร
การศกึษายคุใหม่ เพือ่นำาสถานศกึษาใหป้ระสบผล
สำาเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทัน
สมยัเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลก (ชยัยนต์ 
เพาพาน, 2559: 1) โดยแนวทางหนึง่ทีส่ามารถนำา
มาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพดังกล่าว คือ 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวม
ตัวกันเป็นกลุ่มของครูผู้สอนเพื่อร่วมมือรวมพลัง 
เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้
เกิด การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2556: 1) 

จากความเปน็มาและความสำาคญัของปญัหา
ดังกล่าว คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ระดบัความสมัพนัธแ์ละการสรา้งสมการพยากรณ์
คณุลักษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
21 เป็นตัวพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียน
รู้ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ยกระดบัคณุภาพนกัเรยีนใหส้งูขึน้ ซึง่เปน็เปา้
หมายสงูสุดของการจดัการศกึษา ผูว้จิยัในฐานะครู
ผูม้บีทบาทในการเปน็สมาชกิของบคุลากรทางการ
ศกึษา ไดเ้ห็นถงึความสำาคญัในการปฏริปูการศึกษา
เพือ่ยกระดับคณุภาพการศกึษาใหม้คีวามทดัเทยีม
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  
ผูว้จิยัถอืว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็บคุคลทีม่คีวาม
สำาคญัในการนำาองคก์ารกา้วผา่นการเปลีย่นแปลง
ทีร่วดเรว็และสง่ผลตอ่การเปน็ชมุชนแหง่การเรยีน
รู้ของโรงเรียนนั้นได้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 

2. เพือ่ศึกษาระดบัการเปน็ชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คณุลักษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
21 กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นตัว
พยากรณก์ารเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 4 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 จำานวน 
1,303 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนใน
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
302 คน กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample 
Size) โดยใชต้ารางสำาเรจ็รปูของเครจซ่ีและมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2553: 42-43) ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
เป็นครูผู้สอน 302 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดย
ใชข้นาดโรงเรยีนเปน็ชัน้ของการสุม่ (Strata) และสุม่
อยา่งงา่ยในแตล่ะชัน้ (Simple Random Sampling) 
โดยการจับฉลากรายชื่อของครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จำาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 82 คน 
โรงเรยีนขนาดกลาง จำานวน 175 คนและโรงเรยีน
ขนาดใหญ่ จำานวน 45 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัสถานภาพ
ทัว่ไป ไดแ้ก ่เพศ ระดบัการศกึษาสูงสดุ ประสบการณ์
ในการสอนของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเปน็
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
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2.2 แบบสอบถามคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีค่าความเชื่อ
มั่น 0.978 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

2.3 แบบสอบถามการเปน็ชมุชนแหง่การเรยีน
รูข้องโรงเรียนตามการรบัรู้ของคร ูสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ซึง่มีค่าความเช่ือม่ัน 0.982 ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage)

2. วเิคราะหข์อ้มูลคณุลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน วิเคราะห์ใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. วเิคราะหห์าความสัมพนัธข์องคณุลกัษณะ
ของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 กบัการเปน็
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)

4. วิเคราะหค์ณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

1. คณุลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกปัจจัย

2. การเปน็ชุมชนแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 โดย
รวมมคีวามสมัพันธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสงู อยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้าง
สมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 โดยใชป้จัจยัคณุลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นตัวแปร
พยากรณ ์พบวา่ ปจัจัยกลา้ตดัสนิใจและแกป้ญัหา
ได้ดี ปัจจัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ปัจจัยมี
ความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ ปัจจัยความกล้า
ในการพูดและแรงจูงใจสู่การเปลี่ยนแปลง เป็น
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 ทีด่ทีีส่ดุ อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ.794 สัมประสิทธ์ิสห
สัมพันธ์ในการตัดสินใจเท่ากับ.631 หรือมีอำานาจ
การพยากรณ์รอ้ยละ 63.10 สรา้งสมการพยากรณ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 4 ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ

Y = 1.063 +.681(X
2
) +.305(X

5
) 

+.201(X
4
) +.140(X

1
)

สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน

Z =.737X
2
 +.376X

5
 +.225X

4
 +.146X

1
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อภิปรายผล

ระดบัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษามองโลก
ในแง่ดี ใช้สติควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ รู้จัก
ตนเองและเข้าใจผู้รว่มงาน เกบ็รวบรวมขอ้มลูอย่าง
รอบด้าน วิเคราะห์ข้อมูลถึงสาเหตุของปัญหาด้วย
การใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหา ใช้คำาพูดแสดง
ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติงาน 
ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ และทำาให้เกิดการ
ยอมรับ ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ และทำาให้
เกิดการยอมรับ ผู้บริหารมีลักษณะเคารพสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ และมีกระบวนการคิดที่หลาก
หลายแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ พทัยา ทวยเศษ (2558: 
1) ได้ศกึษาคุณลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย ์
เขต 1 พบวา่ ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครูเก่ียวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับฟัง
ความคดิเหน็ของอืน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สว่นดา้น
อื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำากัดให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและภารกิจ ร่วม
กันจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อ
เน่ือง มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความ
สมคัรใจ ร่วมกนัสรา้งความเข้าใจในการพฒันาการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาแนวปฏิบัติใน

เรื่องการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชาติ เมฆแดง 
(2558: 171) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน 
ลกัษณะความเปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้ีด่ขีองสถาน
ศึกษาครอบคลุม 5 ลักษณะ คือ 1) สถานศึกษามี
ภาวะผู้นำาแบบสนับสนุนและมีส่วนร่วม 2) สถาน
ศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การ
เรียนรู้ร่วมกัน 3) สถานศึกษามีค่านิยมและวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน 4) สถานศึกษามีเงื่อนไขและสภาพ
การณ์ที่สนับสนุนและ 5) สถานศึกษามีแนวการ
ปฏบัิตทิีด่รีว่มกนั ดา้นที ่1 ภาวะผูน้ำาแบบสนบัสนนุ
และมีส่วนร่วม จากการวิจัย พบว่า มีความสำาคัญ
อยู่ในระดับมาก

3. ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยคณุลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 กับการเปน็
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จาก คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 4 ลกัษณะการพดูแสดงให้เหน็ถงึความนา่เชือ่
ถอื ใชเ้หตแุละผลในการตดัสนิใจ สามารถสรา้งแรง
จงูใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ใชด้ลุยพนิจิในการแก้
ปญัหาและเกดิประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ใชห้ลกั
การคดิทีห่ลากหลายสามารถนำามาผสมผสานกนัจน
ได้แนวทางใหม่นำาไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสำาหรับใช้แก้ปัญหา รู้จัก
ตนเองและเข้าใจผู้ร่วมงาน สามารถปรับตัวสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ยอมรับความเปลีย่นแปลง 
มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน สอดคล้องกับ ยุทธพงษ์  
กิง่วชิติ (2555) ได้ทำาการวจิยัเร่ือง คณุลกัษณะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครผููส้อน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ตามความ คดิเหน็ของครผููส้อน สงักดัสำานกังานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรับผิด
ชอบ ดา้นการตดัสนิใจ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน 
คณุธรรมและจรยิธรรม เปน็รายดา้น เปน็รายขอ้ รวม
ทกุด้าน พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร สถานศกึษา 
ตามความคดิเหน็ของครผููส้อน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้ปัจจัย
คณุลักษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
21 ทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยกล้าตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ดี ปัจจัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
ปจัจยัมคีวามคดิสร้างสรรคส์ูก่ารเรียนรู้ ปัจจัยความ
กลา้ในการพดูและแรงจงูใจสู่การเปลีย่นแปลง เปน็
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ดีที่สุด มีค่า
สัมประสิทธ์ิพหุคูณเท่ากับ.794 สัมประสิทธิ์สห
สมัพนัธใ์น การตดัสนิใจเทา่กบั.631 หรอืมอีำานาจ
พยากรณ์ร้อยละ 63.10 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย ดังนี้

4.1 ปจัจัยกลา้ตดัสนิใจและแกป้ญัหาไดด้ ี
เปน็ตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่การเปน็ชมุชนแหง่ 
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 ลำาดบัแรก 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 4 มีลักษณะวเิคราะห์ขอ้มลูโดยดลุยพนิจิในการ
แกป้ญัหา นำาขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนัมาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหา จัดลำาดับความสำาคัญในการแก้ปัญหา อีก
ทั้งเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 ปัจจัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
เปน็ตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่การเปน็ชมุชนแหง่

การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ลำาดับที่
สอง ทั้งนี้อาจเน่ืองจากว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อดุรธานี เขต 4 มลีกัษณะมองโลกในแง่ด ีรูจั้กตนเอง
และเข้าใจผู้ร่วมงาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง มี
จิตใจร่าเริงเบิกบาน แจ่มใส อารมณ์ขัน มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคม พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อยู่
เสมอ สามารถปรับตัวสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

4.3 ปจัจยัมคีวามคดิสรา้งสรรคส์ูก่ารเรยีน
รู ้เปน็ตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่การเปน็ชุมชนแหง่
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ลำาดับที่
สาม ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 มีลักษณะใช้หลักการคิดที่หลาก
หลาย มีประสิทธิภาพ สามารถนำามาผสมผสาน
กนัจนได้แนวทางใหม่นำาไปสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 อีกทัง้สามารถคิดสรา้งสรรคน์วัตกรรมสำาหรบั
ใช้แก้ปัญหาได้ 

4.4 ปัจจัยความกล้าในการพูดและแรง
จูงใจสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่ง
ผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ลำาดับที่สี่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีลักษณะการ
พดูทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
เปลีย่นบรรยากาศในการทำางานใหผ้อ่นคลาย สรา้ง
แรงบนัดาลใจใหค้รเูปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหด้ขีึน้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัย
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
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โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาอดุรธานี เขต 4 โดยรวมและรายปจัจยัอยูใ่น
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 จะต้องพัฒนาคุณลักษณะของตนเพื่อให้ครู
และบคุลากรมคีวามเชือ่ถอื และปฏบิตัติามนโยบาย
ของผู้บริหารด้วยความเชื่อมั่นและเต็มใจ เพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพและประสิทธิผลกบัโรงเรียนตอ่ไป

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าระดับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึง่เปน็ขอ้มลู
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง
ในการหาแนวทางในการบรหิารสถานศกึษาใหเ้ปน็
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.3 จากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมมีความ
สัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริหารสถานศึกษาควร
นำาปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ปัจจัย คือ ความกล้าในการ
พูดและแรงจูงใจสู่การเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ดี มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์สู่การ
เรียนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีประยุกต์และ
หาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะทำาให้เกิดผลดีกับโรงเรียน
และนักเรียนต่อไป

1.4 ปจัจยัคณุลกัษณะของผู้บรหิารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นสมการพยากรณ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 4 พบวา่ คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 4 ปัจจัย คือ ปัจจยักลา้ตัดสนิ
ใจและแกป้ญัหาไดด้ ีปจัจยัสขุภาพกายและสขุภาพ
จติด ีปจัจยัมคีวามคดิสรา้งสรรคสู่์การเรยีนรู ้ปจัจยั
ความกลา้ในการพดูและแรงจงูใจสูก่ารเปลีย่นแปลง 
เปน็ตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่การเปน็ชมุชนแหง่
การเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 ดงันัน้ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในโรงเรยีนสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 4 ควรให้ความสำาคัญกับสมการพยากรณ์การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยเน้น
ปัจจัยกล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี รองลงมา 
คือ ปัจจัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ปัจจัยมี
ความคดิสรา้งสรรคสู์ก่ารเรยีนรู ้และสุดทา้ยปจัจยั
ความกลา้ในการพดูและแรงจงูใจสูก่ารเปลีย่นแปลง 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รศกึษ�คน้คว�้ตอ่ไป

2.1 ควรทำาวจัิยเชงิคณุภาพเกีย่วกบัปจัจัย
คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 

2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
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