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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (๑) เพือ่ ศึกษาทักษะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (๒) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (๓) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหาร
ในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนละ ๒ คน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๓๕๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่
* กาญจนา ทองดี Kanchana Thongdee นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
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ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย X และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และ การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า
(๑) ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุด คือ
ด้านการบริหารองค์การ อยู่ในระดับมาก (๒) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในเรื่อง
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (๓) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง (r =.๗๔)
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๑ ด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์สงู ทีส่ ดุ คือ ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ภายในสถานศึกษา

ค�ำส�ำคัญ : ความสัมพันธ์; ทักษะผู้น�ำ; ผู้บริหาร; ศตวรรษที่ 21
Abstract

The purpose of this research were to (1) to study the leadership skills of 21st
century administrators under the Ayutthaya Educational Service Area Office District 1
(2) The effectiveness of schools under the Ayutthaya Primary Educational Service
Area Office 1 (3) The relationship between the leadership skills of the 21st century
administrators and the effectiveness of schools under the Ayutthaya Primary
Educational Service Area Office 1. The sample group used in this research was 354
teachers. The data were collected using questionnaire. The data analysis with
descriptive statistics including frequency and percentage mean values X And standard
deviation S.D. and finding the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The
results of the research revealed that The effectiveness of schools under the Ayutthaya
Primary Educational Service Area Office 1, overall was at a high level. With the most
effective in the ability to solve problems within educational institutions at the highest
level and The relationship between leadership skills of 21st century administrators and
effectiveness of schools under the Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1,
overall, were positively correlated. Is high at the .01 level, the most relevant aspect was
the ability to solve problems within the school.

Keywords : The Relationship ; Leadership skills ; Administrators ; 21st century
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สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ (ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๑ – ๒๑๐๐) มีการเปลี่ยนแปลง ที่ส่ง
ผลกระทบต่อองค์การ และพลเมืองโลกหลายด้าน ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก มีแนวโน้ม
เกิดความรุนแรงมากขึ้นและผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย ท�ำให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้รับ
ผลกระทบ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอด และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหาร
ในฐานะผู้น�ำองค์การจ�ำเป็นต้องปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่ เพื่อน�ำพาไปสู่ความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เป็นองค์กรทางการศึกษาทีม่ ภี ารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัด
รวม ๑๗๗ โรงเรียน ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ซึง่ ก่อให้เกิดความสาํ เร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส�ำคัญที่สุด คือการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและสิ่งที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งที่สะท้อนประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวิชาที่จัดสอบมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนการทดสอบ NT ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านการค�ำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต�่ำกว่าระดับประเทศ2
งานวิจัยต่างประเทศ ได้มีการศึกษา การพัฒนาภาวะผู้น�ำเพื่อประสิทธิผลขององค์กรโดยศึกษา
ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น�ำ ๔ กิจกรรมในกลุ่มผู้บริหารวิทยาลัยระดับวิทยาเขต
ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารงานเพื่อบรรลุพันธกิจของวิทยาลัย โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบ
ในการศึกษา คือ คณบดี เจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาเขต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ การประเมินผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในเนื้อหาลงใน leadership educational plan (LEAP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ผลการวิจัย
1

ชัยยนต์ เพาพาน, “ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑”, การประชุมวิชาการระดับ ชาติครุศาสตร์
ครั้งที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่๒๑, (กาฬสินธุ์:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,๒๕๕๘), หน้า ๓๐๓.
2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑, แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๒ –๒๕๖๖), [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://www.aya1.go.th/book3/แผนพัฒนา6266.pdf, [4 มกราคม
2563]
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พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น�ำเป็นแนวทางในการน�ำไปสู่ความมีประสิทธิผลของสถาบัน3 และงานวิจัยเรื่อง
ภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ ๒๑ ตามการรับรู้ของผู้น�ำในภาคเอกชน ประเทศแคนาดา โดยใช้แบบสอบถาม
และการโทรศัพท์สัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่าผู้น�ำในภาคเอกชน รับรู้ถึงความส�ำคัญอย่างมากเกี่ยวกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ การมีวิสัยทัศน์ การท�ำงานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะ การสอน
การเจรจาต่อรอง ทักษะระหว่างบุคคล จริยธรรม ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ การแก้ปัญหา
ความคิดริเริ่ม ความอดทน การใช้เทคโนโลยีและการตื่นตัวกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นความสามารถ
ที่ส�ำคัญของผู้น�ำ เพื่อการก้าวเข้าสู่ภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ ๒๑4
งานวิจัยในประเทศไทย พบการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ
เขต ๒ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ เขต ๒ จ�ำนวน ๑๙๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า (๑) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก5 และจากผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า (๑) ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ
ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
(๒) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษารองลงมา คือ ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
3

Willeto, P. “A study on leadership development for effectiveness: The effects of Implementing
four leadership development activities with triball collage administrators at the branch campus level
as a strategy to articulate a college mission,” Dissertation Abstacts International, 2001.
4
Waston, S. H. “Leadership requirements in the 21 century: The perceptions of Canadian private
sector leaders” Dissertation Abstacts International, 2000.
5
ชุลี รุ่งพานิช, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ เขต ๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ
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ทางการเรียนสูงและ (๓) ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยภาวะผู้น�ำ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการท�ำงานเป็นทีม6
วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ ขอน�ำเสนอผลการวิจัยจากการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน
และความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เท่านั้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อศึกษาทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๒. ความคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6

ขวัญฤทัย ภู่สาระ, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๒), หน้า บทคัดย่อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๑. ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เสนอไปยัง
ผู้อ�ำนวยการสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปไปเก็บรวบรวมกับกลุม่ ตัวอย่างโดยผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือชีแ้ จง
แนบไปกับแบบสอบถามให้กับ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและแจ้งก�ำหนดวันรับคืน
แบบสอบถาม
๓. ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของการตอบก่อนน�ำไป
วิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. วิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย X และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
๒. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน การหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
๑. ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุด
คือ ด้านการบริหารองค์การ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร
อยู่ในระดับมาก ต�่ำที่สุด คือ ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก
		 ๑.๑ ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงที่สุดในเรื่องผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรได้ริเริ่มความคิด
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาละเอียด
รอบคอบในการจ�ำแนก แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลอย่างช�ำนาญ อยู่ในระดับมาก และต�่ำที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษากล้าเสี่ยงในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ อยู่ในระดับมาก
		 ๑.๒ ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการตัดสินใจและการยืดหยุ่นทาง
ความคิดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุดในเรื่องบริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
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กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศ
การท�ำงานแบบร่วมมือและเป็นประชาธิปไตย อยูใ่ นระดับมาก และต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษายืดหยุน่
ในการบริหารองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาวิจัยและน�ำผลการวิจัยและผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
การท�ำงาน และผู้บริหารสถานศึกษาน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
		 ๑.๓ ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุดในเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
ทางเครือข่ายในการบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด และต�่ำที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก
		 ๑.๔ ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการบริหารองค์การ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุดในเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด และต�่ำที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
๒. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด และต�่ำสุด คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
		 ๒.๑ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิผล
สูงที่สุดในเรื่อง ผู้เรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ผูเ้ รียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หาความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งเรียนรูท้ งั้ ภายใน
และภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และต�่ำที่สุด คือ ผู้เรียนรู้จักวางแผน ท�ำตามแผนที่ก�ำหนดไว้และ
ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง อยู่ในระดับมาก
		 ๒.๒ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ประสิทธิผลสูงสุดในเรื่อง ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้เรียน
มีเหตุผลและยอมรับนับถือผู้อื่น อยู่ในระดับมาก และต�่ำที่สุด คือ ผู้เรียนมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับมาก
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๒.๓ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีประสิทธิผลสูงที่สุดในเรื่อง สถานศึกษาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปรับปรุงหรือพัฒนา
การเรียนการสอน และ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน
และภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันรองลงมา คือ สถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ สถานศึกษาเปลีย่ นแปลงวิธปี ฏิบตั งิ าน
ทั้งด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สถานศึกษา มีความก้าวหน้าทันกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป อยู่ในระดับมาก
		 ๒.๔ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ประสิทธิผลสูงทีส่ ดุ ในเรือ่ ง สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน และสถานศึกษา
ร่วมกันแก้ปญ
ั หาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากันรองลงมา
คือ สถานศึกษาสามารถจัดหาและใช้ทรัพยากรที่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ต�่ำที่สุด คือ สถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ใน ๔ ด้าน คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายใน
สถานศึกษา โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับสูง และด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติ
ทางบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง และต�่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทักษะผู้น�ำของรายด้านสรุปได้ดังนี้
		 ๓.๑ การคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง รองลงมา ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง และด้านความสามารถ
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ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง และต�่ำสุด คือ
ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง
		 ๓.๒ ทักษะการตัดสินใจและการยืดหยุ่นทางความคิด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมมีความ
สัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง
รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง และต�่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง
		 ๓.๓ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร มีความสัมพันธ์ทางบวก กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมมีความ
สัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง รองลงมา
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง และ
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติทางบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง
และต�ำ่ สุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง
		 ๓.๔ ทักษะการบริหารองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง รองลงมา ด้านความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง และด้านความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง และต�่ำสุด คือ
ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ประเด็นส�ำคัญ
มาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
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๑. จากผลการวิจยั ทักษะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พบว่า ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีทักษะผู้น�ำสูงสุดคือ ด้านการบริหารองค์การ อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ต�่ำที่สุด คือ ด้านการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑
เป็นปัจจัยส�ำคัญของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ผูบ้ ริหารมีความรอบรูใ้ นด้าน
การจัดแนวนโยบายการศึกษา ก�ำหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ได้กว้างไกลชัดเจน มีการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community:
PLC เพื่อที่จะน�ำผลการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ บริหารงาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับแผนที่วางไว้ จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
๒. จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในเรื่อง ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด และต�่ำสุด คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก โรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ผูบ้ ริหาร
และคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านความประพฤติ
ของนักเรียน มีความสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถแก้ไข
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ โรงเรียน
สามารถจัดหาและใช้ทรัพยากรทีไ่ ด้มาเกิดประโยชน์ โดยผูน้ ำ� เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ด�ำเนินการ
ประสานงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและตรงตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหาร
ที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีก็สามารถช่วยให้ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สูงขึ้นด้วย
๓. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารในศตวรรษที่ ๒๑
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
พบว่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง นั้นแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้บริหารมีทักษะผู้น�ำ
ของผูบ้ ริหารในศตวรรษที่ ๒๑ สูงมีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สูงขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูง และด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูง และต�่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
๑. ควรมีการศึกษาทักษะผูน้ ำ� ด้านการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ดังนัน้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ควรส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมครูผู้สอนให้พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๓. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้น�ำของผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีด้านที่มีความ
สัมพันธ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
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