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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน
ศกึษาในศตวรรษที ่21 ของโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนก วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร จำานวน 327 คน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ. 
981 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.51, S.D.=.15)

2. การเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

3. การเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 จำาแนกตามประสบการณ์
ทำางานและขนาดของสถานศึกษา ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ.05 
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Abstract

The purposes of this study were: 1)To study the desirable characteristics of 
school administrators in the 21st century of schools under the Office of Bangkok Primary  
Education Service Area 1.2) To compare the desirable characteristics of school administrators in  
the 21st century Of schools under Classified by gender, educational background, work  
experience and school size. The sample group used in this research was 327 teachers in 
schools under the Office of Bangkok Primary Education Service Area. By using questionnaires  
as tools for data collection and the statistics used in data analysis are frequency,  
percentage, mean. And standard deviation and

The findings indicated that

1. The desirable characteristics of School Administrators in the 21st Century Of schools 
under the Office of Bangkok Primary Education Service Area. The overall is in a high level. 
And each aspect was at a high level ( =4.51, SD=15)

2. A comparison of the desirable characteristics of 21st century administrators 
of schools under the Primary Educational Service Area Office, Bangkok. Classified by  
educational background No different

3. Compare the desirable characteristics of executives in the 21st century Classified 
by work experience and school size The difference was statistically significant.05

Keywords: Desirable features,Compare the desirable characteristics of executives in  
the 21st century.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัว 
ของครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาทั้งหลายปรับเปลี่ยนไปสู่การจัดการศึกษา 
โดยมุง่เนน้ความรูคู้ค่ณุธรรมอยา่งมคีณุภาพเพือ่ให้
เกดิการพัฒนาศกัยภาพของคนไทยทีพ่งึปรารถนา 
การบริหารงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพจำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารสถาน
ศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 
ดำาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย ของการศึกษาและความคาดหวังของ

สงัคมทัง้นีก้ารจดัการศกึษาและพฒันา การศกึษาใน
อนาคต ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักว่า การ
ศกึษา มบีทบาทสำาคญัยิง่ตอ่การเตรยีม ทรพัยากร
มนุษย์ให้สามารถดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสร้างอย่างสรรค์ จรรโลง
สังคมให้น่าอยู่ พร้อมกับการรู้จักปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ไม่หลงใหลกับวัตถุนิยม จนเกิด
ปญัหาทางสงัคมนานัปการ ลงัน้ัน การจดัการศกึษา
หรอืการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุสมบตัทิีพึ่ง ประสงค์
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคม 
ตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศ โดยมุง่ความ
เปน็เลศิทางดา้นคณุภาพการศกึษาควบคูไ่ปกบัการ
ปลูกฝงัคณุธรรมให้เกดิข้ึนกบัตวั ผูเ้รียนนัน้ จำาเป็น
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ตอ้งอาศยัคณุลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษาทีดี่มี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจากผูบ้รหิาร เปรยีบเสมอืนตวั
จกัรสำาคญัในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหส้ามารถ
ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันรวมท้ังมีคุณธรรม
ประจำาใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
สงัคมโลกยคุโลกาภวิตันไ์ดอ้ยา่งสงบสขุ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549)

การบริหารสถานศึกษา คืองานในหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งจำาแนกเป็น 
หมวดหมูแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะงาน ตาม
โครงสร้างของการจัดองศ์กร ตามระบบการศึกษา 
และตามแนวคดิของนกับรหิารการศกึษาแตล่ะคน 
บทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ำาคญั ตอ้ง
ใชค้วามเปน็หัวหนา้ในการใชอ้ำานาจและตำาแหนง่ที่
มใีนการบรหิารจดัการใหก้ารศกึษาของ สถานศึกษา
ไดบ้รรลุเป้าหมาย ทัง้น้ีผูบ้ริหารตอ้งมคีวามเปน็มอื
อาชีพ ผู้บริหารเปรียบเสมือนจอมทัพ สำาคัญที่จะ
นำาพาองศ์กรให้กา้วไปในกระแสแหง่การปฏบิตัริปู
ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหาร ในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงทางบริบทหลากหลายส่วนนั้น 
น่าจะเปรียบได้กับผู้บริหารมืออาชีพที่จะนำาสถาน
ศกึษาให ้บรรลคุวามสำาเร็จตามภารกจิและบทบาท
หน้าที ่โดยใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ ในการปฏิบตังิาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผู้ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา 
บริหารจัดการและดำาเนินการ ให้ผู้เรียนทุกคนได้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการที่จะ
จัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยให้เกิดผลในทุก
มิติกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นำาไปสู่ ความเป็นสถาน
ศึกษาที่สมบูรณ์ (จรุณี เก้าเอี้ยน, 2557)

คณุลกัษณะของผู้บรหิารท่ีพงึประสงค์นบั
วา่เปน็ปจัจยัสำาคัญทีส่ามารถทำาใหก้ารบรหิารงาน 
บรรลผุลสำาเรจ็ตามตอ้งการและมปีระสิทธิภาพ โดย
เฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ตอ้งมีคณุลกัษณะทีโ่ดเดน่ มทีกัษะและบทบาทในการ
บรหิาร การเปลีย่นแปลงใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การใช้ ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้การกำาหนด
ยุทธศาสตร์และนำาไปสู่การปฏิบัติในอนาคตแล้ว 
นอกจากการปฏบัิตตินของผูบ้รหิาร ยงัส่งผลกระทบ
ตอ่ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานรวมทัง้ขวญัและกำาลงั
ใจของครดูว้ยซึง่สอดคลอ้งกบั มาตรฐานการศกึษา
เพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกของการศกึษาขัน้
พื้นฐานที่กล่าวว่า ผู้บริหาร ควรมีวิสัยทัศน์ในการ
จดัการศึกษาใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง มคีวามคดิ
สรา้งสรรค์ มกีารสือ่สารทีดี่ มกีารคดิวเิคราะห ์และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง หากผู้บริหารมีคุณลักษณะ
และความสามารถทีเ่หมาะสม กจ็ะไดร้บัความรว่ม
มือร่วมใจจากผู้ร่วมงานในองค์กร ตลอดจนชุมชน
และทอ้งถิน่ ซ่ึงส่งผลให้การปฏบิตังิานประสบความ
สำาเร็จ (เต็มสิริ ทิพย์ขันทา, 2553) ด้วยเหตุนี้  
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อนำา
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถ
ผลักดันสถานศึกษาบรรลุผลสำาเร็จตามที่ต้องการ 
และเปน็ แนวทางการปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาแหง่ชาติ

คำาถามวิจัย

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ของโรงเรยีน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถาน
ศึกษา แตกต่างกันหรือไม่
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สมมติฐานของการวิจัย

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้ริหารสถาน
ศกึษาในศตวรรษที2่1 ของโรงเรียนในสังกดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 
จำาแนกตามวฒิุการศกึษา ประสบการณใ์นการปฏบิตัิ
งาน และขนาดสถานศึกษา แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ท่ี 21 ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม
วฒุกิารศกึษา ประสบการณใ์นการปฏบัิตงิาน และ
ขนาดสถานศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผูบ้ริหารและครผููส้อนในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนท่ี การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 
จำานวน 2,164 คน (กลุ่มสารสนเทศ สำานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร, 
2562) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
ผูส้อนในสถานศกึษา สังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใชต้ารางสำาเรจ็รปูของ เครจซี ่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 327 คน

เครื่องมือวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 แล้วนำามาวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบ 
ก่อนนำาไปวิเคราะห์ตัวแปรสังเกต (Observe 
Variable) เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
นำาแบบสอบถามฉบับดังกล่าวนี้ไปทำาการทดสอบ
ความเชื่อมั่นจากกลุ่มประชากร ที่มิได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัยจำานวน 30 คน ผลทดสอบความ
เช่ือตามแบบของ Cronbach’s Alpha Coefficient 
มีผล Alpha ทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.981

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลูตามระเบียบขัน้ตอนของทางบณัฑติวิทยาลัย 
โดยการแจกและเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ได้รับแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์ จำานวน 327 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

มกีารใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูในการ
วิจัย ดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. สถิติวิเคราะห์การทดสอบ ได้แก่ ค่าที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)

ผลการวิจัย

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.70 และ
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 30.30 ระดับการศึกษา
สว่นใหญจ่บปรญิญาตรีคดิเป็นรอ้ยละ 76.10 และ
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ปรญิญาโทคดิเปน็ร้อยละ 23.90 ประสบการณ์ใน
การทำางานส่วน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.90 
รองลงมา คือ 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 และ
สุดท้ายคือมากกว่า 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.80

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศึกษา
เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� (S.D.) แปลผล

1. ด้านความสร้างสรรค์ 4.41 .24 มาก

2. ด้านการสื่อสาร 4.57 .25 มากที่สุด

3. ด้านการคิดวิเคราะห์ 4.50 .21 มาก

4. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.68 .25 มากที่สุด

5. ด้านความเชื่อมั่น 4.38 .27 มาก

 รวม 4.51 .15 มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด ( =4.51, S.D.=.15) เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทีส่ดุอยู ่2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ( =4.57, S.D.=.25) ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ( =4.68, S.D.=.25) ลองลงมา
คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ( =4.50, S.D.=.21)
ด้านความสร้างสรรค์ ( =4.41, S.D.=.24) และ
ดา้นความเชือ่มัน่ ( =4.38, S.D.=.27) ตามลำาดับ

3. เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จำาแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษ
ท่ี 21 ของโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานครทัง้ปรญิญาตรี 
และปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ.05  
ทั้งโดยรวมและรายด้าน
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จากตาราง 2 พบว่าคุณลักษณะที่ 
พงึประสงค์ของผูบ้รหิารในศตวรรษที2่1 ของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานครทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท  
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้ริหารในศตวรรษที ่21 ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติ.05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน

4. เปรียบเทยีบคุณลกัษณะทีพึ่งประสงคข์อง
ผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 จำาแนกตามประสบการณ์
ทำางานและขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) จาก
การทดสอบความแปรปรวนแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
โดยสถิติ One-way ANOVA พบว่าคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครจำาแนกตามขนาด
ของสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  
ที่แตกต่างกัน มีนัยสำาคัญทางสถิติ.05 ทั้งโดยรวม
และรายด้าน

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่21 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามวุฒิการศึกษา

ด้�นที่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริห�รในศตวรรษที่ 21

ปริญญ�ตรี 
N=249

 ปริญญ�โท N=78

S.D. S.D. t sig

1 ด้านความสร้างสรรค์ 4.42 0.24 4.39 0.24 0.80 0.74

2 ด้านสื่อสาร 4.57 0.25 4.55 0.25 0.75 0.19

3 ด้านคิดวิเคราะห์ 4.50 0.21 4.49 0.23 0.84 0.78

4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.68 0.25 4.67 0.25 0.37 0.81

5 ด้านความเชื่อมั่น 4.38 0.27 4.36 0.27 0.57 0.48

เฉลี่ย 4.51 0.14 4.49 0.16 1.11 0.47

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่21 ของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกประสบการณ์ทำางาน

คว�มแปรปรวน SS df Ms F sig

ระหว่างกลุ่ม 0.494 2 0.247 12.472 0.00 *

ภายในกลุ่ม 6.42 324 0.02

รวม 6.914 326
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จากตาราง 3 การทดสอบความแปรปรวน
แตกตา่งของคา่เฉล่ีย โดยสถิต ิOne-way ANOVA 
พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารใน
ศตวรรษที่21 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จำาแนกตามประสบการณท์ำางานมคีวามคดิเหน็ตอ่
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษ
ที่ 21 ที่แตกต่างกันมีนัยสำาคัญทางสถิติ.05 ทั้ง 
โดยรวมและรายด้าน

อภิปรายผล

จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีประเด็นสำาคัญ
ที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการที่ผู้บริหารจะต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์
ตลอดจนความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสารด้วยภาวะ
ผูน้ำา มนษุยส์มัพนัธเ์พือ่บรหิารงานใหบ้รรลุเปา้หมาย
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกงังานวจิยัของ
สมพงษ์ นาคเจือ (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามทัศนะของ
ข้าราชการครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวม อยูใ่นระดับมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้น
บุคลกิภาพ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เรยีงลำาดบัคา่
เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ดา้นบคุลกิภาพ ดา้น
คณุธรรมจรยิธรรม ด้านมนุษยสัมพันธด้์านความรู ้

ความสามารถ และดา้นความเปน็ผูน้ำา และผลการ
เปรียบเทยีบ คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา จำาแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติ ที่ระดับ.05 ผลการเปรียบเทียบจำาแนก
ตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มนียัสำาคญั ทางสถิตทิี.่05 แตร่ายดา้นแตกตา่งกัน
อยา่งไมม่นัียสำาคญัทางสถติ ิและผลการเปรยีบเทยีบ  
จำาแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง
สถิติ 

2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า  
ทดสอบความแปรปรวนแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
โดยสถิติ One-way ANOVA พบว่าคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษากรงุเทพมหานครจำาแนกขนาดของสถานศกึษา
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่างกันอย่างน้อย  
1 คู ่มนียัสำาคญัทางสถติ.ิ05 ทัง้โดยรวมและรายดา้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานจันทรานี สงวนนาม (2551: 
51) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  
กระบวนการ ที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยความรู้ความ
สามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนความ
สามารถในการ ตดิตอ่สือ่สารด้วยภาวะผูน้ำา มนษุย์
สมัพนัธเ์พือ่บรหิารงานใหบ้รรลเุปา้หมายไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ศศทิพิ ทพิโม (2552: 14) กลา่ววา่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร วิชาชีพที่
รับผดิชอบการบรหิารสถานศกึษา ตัง้แตก่ารศกึษา
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาท่ีตำ่า กว่าปริญญา 
เปน็ผูท้ีใ่ชศ้ลิปะและวธิกีารตา่งๆ ในการปฏบิตังิาน
ด้วยความสามารถ เป็นผู้นำาพา โรงเรียนให้บรรลุ
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ความสำาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพงษ์ นาคเจือ (2558) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามทัศนะของ
ข้าราชการครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎี สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวม อยูใ่นระดับมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้น
บุคลิกภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ด้าน
ความรู ้ความสามารถ และดา้นความเป็นผูน้ำา และ
ผลการเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำาแนกตามเพศ โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ยกเว้น ด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ผลการเปรียบ
เทียบจำาแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวมแตก
ตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี.่05 แตร่ายดา้น 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ และผล
การเปรียบเทียบ จำาแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้บริหารสถานศกึษา
ในศตวรรษท่ี21 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 

2. ควรมกีารศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล
ต่อด้านอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ
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