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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 285 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน 
โดยใชอ้ าเภอเป็นชั้นในการสุ่ม เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ขอ้ 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 และตอนท่ี 2 แบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 ขอ้ 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
3) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมมีความสัมพนัธ์
ท า งบวก ในระด ับ ม าก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ4) ทักษะของผู บ้ ริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X และสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx 
 
ค าส าคัญ : ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา, การบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษท่ี 21 



 

Monrudee Soundee. (2022). School Administrators’  Skills Affecting School Administrations in  
the 21st  Century under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1. 
Thesis M. Ed. ( Educational Administration) .  Chanthaburi :  Rambhai Barni Rajabhat 
University.                                      

Thesis Advisors   
 Assistant Professor Dr. Theerangkoon Warabamrungkul     Chairman  
  Ph.D. (Development Education)         
 Dr. Waiwoot Boonloy     Member 
       Ed.D. (Educational Administration and Management) 
   

Abstract 

 

The objectives of this research were to: 1) study the skills of school administrators, 2) study school 
administrations in the 21st century, 3) study the relationship between the skills of school administrators and 
school administrations in the 21st century, and 4) create a predictive equation for how the skills of school 
administrators affect school administrations in the 21st century. The sample was a group of 285 teachers and 
school administrators in schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1. The sample 
size was determined by using Krejcie and Morgan’s tables and proportional stratified randomized method, 
using districts as the class to randomize. The research tool was a 5-rating scale questionnaire that was divided 
into 2 parts. Part 1 had 29 items regarding the opinions about the skills of school administrators with a validity 
of 0.91. Part 2 of had 27 items regarding the opinions about school administrators in the 21st century with         
a validity of  0.95. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, Pearson's 
product correlation coefficient and simple regression analysis. 

The results showed that:  1)  opinions about school administrators’  skills were at the high level 
overall, 2) opinions about school administrations in the 21st century were at the high level overall,                    
3) the relationship between the skills of school administrators and school administrations in the 21st century 
had a positive correlation at the significantly high level of .05. and 4) since there was a positive correlation,   
it was possible to create a forecast equation in the form of raw score  Ŷ= 1.054+0.7663*X and in the form 
of standard score Ẑy =0.86*Zx. 
 
Keywords :  School administrators skills, School administrations, The 21stcentury 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 การบริหารจดัการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชว้ธีิการบริหารจดัการท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป
ตามศักยภาพและสถานศึกษานั้ น การให้อิสระในการด าเนินการด้วยตนเอง จะท าให้เกิด             
ความคล่องตวัสามารถพฒันาเปล่ียนแปลงไดท้นัต่อเหตุการณ์ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือการพฒันา
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารการศึกษาในปัจจุบนั เป็นการด าเนินการท่ีประกอบด้วยการวางแผน     
การจดัรูปงานและระบบก าลงัคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ก็เพื่อให้การด าเนินงานนั้ นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ผู ้บริหารควรมีทักษะในการบริหาร
สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะท่ีสามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้ งหมด             
ซ่ึงจะตอ้งมีทกัษะการบริหาร 3 ด้านท่ีท าให้งานเกิดประสิทธิภาพตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz) 
ประกอบด้วย ทกัษะด้านเทคนิควิธี ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะด้านความคิดรวบยอด 
จะตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทกัษะตนเองให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพ โดยตอ้ง
เ ป็นบ ุคคล ที ่ม ีค ว าม รู ้ ใฝ่ เ รียนรู้อยู่ เสมอ มีความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิง                       
การบริหารงานเป็นอย่างดี กล้าคิดกล้าพูด กล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานงานท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นผูน้ า โดยเฉพาะความเป็นผูน้ าทางดา้น
วิชาการ และด้านวิชาชีพ เป็นผูมี้ความคิดริ เ ร่ิมสร้างสรรค์ มีว ิสัยทศัน์กว า้งไกลรู้ เท่าท ัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู ่เสมอโดยสามารถเป็นผูน้ าไปสู่การปฏิบติั และรู้จ ัก
ร ะ ดมทร ัพ ย า ก รก า รบ ริห า รทั้ง ม ว ลม า ใช ้ใ ห ้เ ก ิด ป ร ะสิท ธ ิภ า พ  เ ก ิด ป ร ะสิท ธ ิผ ล                      
ในการบริหารงานสูงสุดอนัจะเป็นแบบอย่างเอ้ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีทกัษะการบริหาร
สถานศึกษาไปดว้ย (Katz. 1995 : 33 - 42) 

ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรหมแดน (Border-less World) 
ท่ีกระแสของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง ต่อเน่ือง ซับซ้อน และเก่ียวขอ้งกนั      
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วสัดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การส่ือสารและโทรคมนาคม ฯลฯ โดยนวตักรรมและ 
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ หรือแมแ้ต่การก้าวขา้มจากการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งอาศยัการติดต่อกันทาง
กายภาพ หรือใช้อุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาเป็นการด าเนินชีวิตในโลกของ
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สารสนเทศ (Cyberspace) ความจริงเสมือน (Virtual Reality) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) อีกทั้งความกา้วหนา้ในสังคม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยูข่องมนุษย์
ในหลายดา้นดว้ยกนัท าให้ทุกคนตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง มิเช่นนั้นอาจจะถูกละทิ้ง
ให้ล้าหลังจนไม่สามารถจะตามได้ทัน สอดคล ้องก ับ  ณัฏฐพนัธ์ เขจรน ันทน์ (2551 : 34)            
ได้กล่าวไวว้่า ศตวรรษท่ี21มีความแตกต่างจากศตวรรษท่ีผ่านมาอย่างส้ินเชิง นัน่คือระบบต่างๆ   
ไม่วา่จะเป็น ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ต่างก็ต้อง
มีการพฒันา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความเป็นจริงในปัจจุบนั รวมทั้งระบบการศึกษาดว้ยเช่นกนั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษายอ่มมีคุณลกัษณะหรือลกัษณะเด่น เช่น บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ เจตคติ 
ความเป็นผูน้ าความสามารถในการตดัสินใจ ความทะเยอทะยาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทกัษะการคิด 
ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการพูด เป็นตน้ (ธีระพล นิลสาขา. 2542 : 34-35) คุณลกัษณะ
เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัให้เห็นถึงความดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละคน ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ก็มีคุณลกัษณะหลายประการ อาทิ มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีความคิด สร้างสรรค์
และใช้นวตักรรม ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอกมีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้ มีภาวะผูน้ า
แบบจูงใจใฝ่บริการ มีคุณธรรมจริยธรรม (ชยัยนต ์เพาพาน. 2559 : 35) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานหน่ึงท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดพนัธกิจไวห้ลายประการ อาทิ ส่งเสริมและพฒันา      
การจ ัดก า รศึกษ าภ าคบ ัง ค ับ อย ่า งทั ่ว ถึ ง แล ะ เสมอภ าค  ส่ ง เส ริมและพ ัฒนาก า ร จ ัด
การศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ส านึกในความเป็นชาติ
ไทยมีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยมีเป้าประสงค์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษาประการหน่ึงวา่ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พฒันาระบบการเรียน
การสอนและปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 ก าหนดไว ้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด ตามท่ีกล่าวไวข้้างต้นนั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษา          
ย่อมมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในยุคศตวรรษที่ 21 อยู่แล้ว ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา      
ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมุ่งหวัง                      
วา่องคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจยัคร้ังน้ี น่าจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงหรือพฒันาการบริหาร
โรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 และจะส่งผลให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล                  
ตามเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนั 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประกอบด้วย อ าเภอท่ีอยู่ใน   
เขตบริการ ได้แก่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอนายายอาม 
สามารถขบัเคล่ือนและเสริมสร้างทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบั             
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการน าการพฒันาทกัษะมาประยุกตใ์ช้
เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัจนัทรานี สงวนนาม 
(2551 : 29-30) ท่ีกล่าวถึงทกัษะการบริหารว่าตอ้งประกอบด้วยด้านเทคนิควิธี ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พะยอม วงศส์ารศรี (2552 : 57-58) ท่ีกล่าววา่ ทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประกอบดว้ยทกัษะดา้นเทคนิค คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะ
เป็นท่ีปรึกษา สาธิตวิธีการต่าง ๆ และสามารถท างานท่ีใชฝี้มือ ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ การจดัการกบั
มนุษยโ์ดยตรง ซ่ึงใช้วิธีการโน้มน้าวใจ จูงใจให้สมาชิกในองค์กรอยากท างาน มีวิธีการ ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมงานไปในทิศทางที่ต ้องการได้ ทกัษะด้านความคิด     
คือความสามารถในการมององค์กรในภาพรวม เป็นการพิจารณาหน้าท่ีต่าง ๆในองค์กร และ
ผลกระทบจากสิ่ งแวดล ้อมภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เ ป็นปัจจ ัยส าค ัญต่อ
กระบวนการต ัดสิ น ใจ  ซ่ึ ง จ า เ ป็นต ้อ ง ใช ้ท ักษะทางก ารบ ริหารด ัง กล่า ว ท่ีเหมาะสม            
และสามารถพฒันาในการปฎิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวจะเห็นได้ว่าทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
มีความส าคญัต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์
ต่อการบริหารการศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ         
เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะของผู ้บ ริหารสถานศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ  
ก ารบ ริหารสถานศึกษ า  และประสิทธิภาพของการท างานในศตวรรษที่  21 สามารถ
รองรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 

2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 
ประโยชน์ของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อเป็นองคค์วามรู้ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดมี้แนวทางเก่ียวกบั
ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน                 
การปรับปรุงพฒันาความรู้ความสามารถดา้นทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี
เขต 1 ต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2563 จากจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 81 สถานศึกษา มีจ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 72 คน ครูผูส้อน จ านวน 951 คน รวม
ทั้งส้ิน 1,023 คน (ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1.ออนไลน์. 2563) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 
285 คน โดยใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
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ของเครจซ่ี และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610 ) ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน 
จากนั้ นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ  การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง
ตามอ าเภอ ประกอบดว้ย 1) อ าเภอเมือง จ านวน 25 โรงเรียน 2) อ าเภอท่าใหม่ จ  านวน 26 โรงเรียน 
3) อ าเภอนายายอาม จ านวน 16 โรงเรียน และ4) อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 16 โรงเรียน 
ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเ รียน  

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

  2.1. ตวัแปรพยากรณ์ คือ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
   1) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
   2) ดา้นเทคนิค  
   3) ดา้นภาวะผูน้ า  
   4) ดา้นความคิดรวบยอด   

2.2 ตวัแปรเกณฑ์ คือ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ผูว้จิยัจึงไดส้รุปตวัแปรออกมาทั้ง 4 ดา้น คือ    

1) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน 
2) ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ 
3) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
4) ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
ทักษะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การบริหารต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ มีทกัษะ

กระบวนการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งมีความรู้
ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์ ทั้ งในงานหน้าท่ีมีเทคนิควิธี ตลอดจนความสามารถ        
ในการส่ือสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร มีมนุษยสัมพนัธ์                
มีความคิดกว้างไกล สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีภาวะผูน้ าการจัดการท างานเป็นทีม                
มีความคิดรวบยอด รู้และ เข ้าใจแก้ไขปัญหา สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส า เ ร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย 4 ทกัษะดงัน้ี 
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 1. ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางสังคมระหว่างผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การใชว้ิธีการต่าง ๆ 
ในการสร้างแรงจูงใจก ับบุคลากรในสถานศึกษา มีทกัษะในการโน้มน้าว สร้างความเช่ือ     
ความศรัทธาในการปฏิบติังาน มีการสร้างขวญัก าลงัใจ การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในธรรมชาติของบุคคลนั้น อีกทั้ งผูบ้ริหารรู้จ ักการพฒันาตนเอง รู้จ ักการเข้าใจ
ผูอื้่นเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  
สามารถสร้างทีมงานเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนัได ้

2. ทักษะด้ำนเทคนิค หมายถึง ผูบ้ริหารได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถในการใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหาร การบริหารจดัการ การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เกิดความคล่องตัว 
และช านาญ การใช้ทรัพยากร บริหารการเงิน การใช้เทคโนโลยี และการท างาน รวมถึง                   
การปฏิบติังานหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

3. ทกัษะด้ำนภำวะผู้น ำ หมายถึง ความเป็นผูน้ าทางด้านการวางแผน การประสานงาน  
การติดต่อส่ือสาร การจดัการและการด าเนินงาน การมอบหมายงาน และการประเมินผล มีความคิด
ริเ ร่ิมสร้างสรรค์ สนับสนุนครูและบุคลากรในภาพรวม เป็นแบบอย่างของผู ้น า ท่ีท าให้                      
การด าเนินงานมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 4. ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวม มองเห็น
ภาพของสถานศึกษา การคิดที่มีความชาญฉลาดในการรับมือและแก้ไขปัญหาก ับความ
เปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามามีผลกระทบต่อสถานศึกษา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการปกครอง การตดัสินใจที่ดี มีการคิดอย่างมีวจิารญาณ และมีการสร้างวสิัยทศัน์
ใหก้บัตนเองและสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญั
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมีบทบาทต่อการก าหนด              
ทิศทางการบริหารในศตวรรษท่ี 21 เป็นผูน้ านโยบาย และน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนที่มีคุณภาพเป็นมนุษยม์ีที่ประสิทธิภาพมีทกัษะส าคญัส าหรับคน
ยุคศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับสภาวการณ์
เปล่ียนแปลงที่ เ กิด ข้ึน เป็นผู ้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อ ส่ือสาร 
การประสานงานและปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ 
มีการแสวงหาความรู้ทั้ ง เ ชิงทฤษฏี  ทักษะปฏิบัติ  บทบาทหน้าที่  มี คุณธรรมจริยธรรม 
และประสบการณ์ บริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี 
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1. ด้ำนมนุษยสัมพันธ์องค์กรและชุมชน หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกันทั้ งในและ      
นอกสถานศึกษาและชุมชน การสร้างแรงจูงใจของบุคคลในสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการเส ริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน ๆ  การสร้างการยอมรับนับถือ                         
การใหค้วามร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลตลอดจนในระดบัสถานศึกษา ก่อใหเ้กิด
ความเช่ือมโยงเพื่อให้ผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี   
ต่อชุมชนรอบขา้งสถานศึกษา โดยมีน ้าใจช่วยเหลือระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 

2. ด้ำนภำวะผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์  หมายถึง ความสามารถเป็นต้นแบบในการบริหาร  
เป็นตน้แบบ แบบอยา่งท่ีดีและเป็นผูน้ าโดยใชท้กัษะการแก้ปัญหาเพื่อน าพาองค์การไปสู่ผลลัพธ์
ท่ีประสงค ์เป็นผูป้ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงาน
ท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถเป็นผูน้ าในการก าหนดขอบข่ายของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ด ้วยความรับผิดชอบ น าพาสถานศึกษาให้มีการพฒันาในทุกด ้าน เป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์
กวา้งไกลสู่การพฒันาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ด้ำนกำรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยี
ใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการใชร้ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรับส่งข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์             
มีการใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ และยงัน าความรู้มาใช้สร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้กับสถานศึกษาให้มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ              
สร้างการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็วกบัองคร์วมถึงบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
 4. ด้ำนเทคนิคและทักษะกำรปฏิบัติงำน หมายถึง เทคนิคกระบวนการในการท างาน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท างาน เป็นตวัอย่างแก่ผูอ่ื้นได้ และสามารถ
ปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แก้ไขปัญหาได้อย่างดี มีกระบวนการและกลวิธี
ในการปฏิบติังาน มีทกัษะทางการบริหารจดัการ ท าให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามระดบั
ทกัษะการปฏิบติังานเป็นส าคญั 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
 ครูผู้สอน.หมายถึง.บุคลากรวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและรับผิดชอบงาน
หวัหนา้ฝ่ายงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง.ๆ.ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 สถำนศึกษำ.หมายถึง.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
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 เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ.หมายถึง.สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 กำรวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษำทักษะของผู ้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ จนัทบุรี เขต 1 ผูว้ิจยั
ไดท้  ำกำรสังเครำะห์แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ตำมแนวคิดของ
นกัวิชำกำรทั้งหมด 14 คน ไดแ้ก่ ทองทิพภำ วิริยะพนัธ์ุ (2550 : 8-9), จนัทรำนี สงวนนำม (2551 : 
29-30), พะยอม วงศส์ำรศรี (2552 : 57-58), พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2555 : 98), วิโรจน์ สำรรัตนะ 
(2555 : 3-4), จรัญ บุญช่วย (ออนไลน์. 2556), เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (ออนไลน์. 2561), เซอร์จิโอวำนนี 
(Sergiovanni. 1989 : 119-120) , ไวล์ (Wiles. 1967), ดูบริน (Dubrin. 1998 : 333), บำร์ทอล และมำ
ติน (Bartol and Martin. 1998 : 98-99), โรบินสัน (Robinso. Online. 2012), สุกัญญำ แช่มช้อย    
(2561 : 120), คำมตั (Kamat. Online. 2012) สรุปทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ไดเ้ป็น 4 ดำ้น คือ 
1) ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 2) ดำ้นเทคนิค 3) ดำ้นภำวะผูน้ ำ และ4) ดำ้นควำมคิดรวบยอด และไดท้ ำกำร
สังเครำะห์แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวคิด           
ของนักวิชำกำรทั้ง 12 คน ได้แก่ วิจำรณ์ พำนิช (2556 : 10), พรชัย เจดำมำน (2560 : ออนไลน์),   
ฮอยล ์อิงลิช และสเตฟฟ่ี (Hoyle, English and Steffy. 2005 อำ้งถึงใน แพรดำว สนองผนั และเสำวนี 
สิริสุขศิลป์. 2557 : 34), ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker. 2013. อำ้งถึงใน วโิรจน์ สำรรัตนะ. 
2556 :  70-75),  กระทรวงศึกษำธิกำรนิวซีแลนด์  (New Zealand Ministry of Education.  2013.          
อำ้งถึงใน วิโรจน์ สำรรัตนะ. 2556 : 71), แพรดำว สนองผนั และเสำวนี สิริสุขศิลป์ (2557:42-50),   
สุวิธิดำ จรุงเกียรติกุล (2556 : ออนไลน์), วิกเตอร์ (Victor. 1969. อ้ำงถึงใน วิโรจน์ สำรรัตนะ.     
2556 : 63), โทสต์มำสเตอร์ (Toastmaster.2013 : 21), เดริคเมียโด (DerickMeado. 2016 : ออนไลน์), 
ล็อค (Loc .  2010 : 9) ,  พชุชิโอ แมนซี และ เมอร์ดอก (Puccio, Mance and  Murdock. 2011: 9) 
สรุปการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องค์กร
และชุมชน 2) ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ 3) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และ4)  ด้านเทคนิคและทักษะการปฏิบัติงาน ดงัภาพประกอบ 1 
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                ตัวแปรพยำกรณ์                                                             ตัวแปรเกณฑ์    
 
                     
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
สมมติฐำนในกำรวจัิย 

1.  ท ักษะของผู ้บ ริหารสถานศึกษามีความสัมพ ันธ์ก ับการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

2.  ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 
1. ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน 
2. ดำ้นภำวะผูน้ ำท่ีมีวสิัยทศัน์ 
3. ดำ้นกำรบริหำรระบบเทคโนโลย ี 
    สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
4. ดำ้นเทคนิคและทกัษะกำรปฏิบติังำน 

ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ดำ้นเทคนิค  
3. ดำ้นภำวะผูน้ ำ  
4. ดำ้นควำมคิดรวบยอด 
 
c 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเร่ือง ทักษะของผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ           
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.1 ความหมายของทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.2 ความส าคญัของทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.3 การพฒันาทกัษะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.4 ขอบข่ายทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  2.2 ความส าคญัของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  2.3 กรอบแนวคิดส าคญัของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 3. บริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
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แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความหมายของทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา  
 องคก์รวชิาการและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553.:.5) ได้ให้ความหมายว่า ทักษะ    
ของผูบ้ริหาร(Administration) และการจดัการ (Management) เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิด  
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนด     
ทิศทางการท างาน และสามารถท าใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบได ้ 

จนัทรานี สงวนนาม (2553.:.23) กล่าววา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ศาสตร์
และศิลป์ท่ีผู ้บริหารจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  ตลอดจน
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารดว้ยภาวะผูน้ ามนุษยสัมพนัธ์เพื่อบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 9-11) ได้ให้ความหมายว่าทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาหมายถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะการบริหาร และเน้นย  ้าให้เห็นว่า

ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีทกัษะพื้นฐาน 

พิมผกา ธรรมสิทธ์ิ (2554 : 36 - 39) ได้ให้ความหมายทักษะการบริหาร หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานทั้งงานในหนา้ท่ีทั้งท่ีเป็นของตนและท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ทกัษะการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะดา้นเทคนิควิธี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีใชว้ิธีกระบวนการ 

ขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ เฉพาะอย่างท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย  

1.1 ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยี 

ในการบริหารก่อให้เกิดประโยชน์รวมทั้ งสามารถสอนการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และส่ือต่าง ๆ ให้แก่ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยประหย ัดเวลาอ านวยความสะดวกลดภาระ

ของบุคลากร และท าให้การท างานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งศึกษาและพฒันา

ตนเองพร้อมท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยน าเทคโนโลยมีาช่วยในการบริหาร

การจดัการเรียน การสอน การนิเทศการศึกษา เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ได้แก่คอมพิวเตอร์โทรศพัท ์

โทรสาร วทิยส่ืุอสาร เคร่ืองช่วยสอน เป็นตน้  
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1.2 ทกัษะดา้นการวิจยั เป็นความสามารถในการวิจยัและน าผลการวิจยัใช้ประโยชน์ 

ผูบ้ริหารสามารถรวบรวม วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง

การศึกษา ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  

1.3 ทกัษะการจดัการทรัพยากรเป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ทรัพยากร     

ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคิดสร้างสรรค์และใช้นวตักรรมเพื่อประโยชน์ต่อ        

การบริหารและการจดัการเรียนการสอน ดงันั้น การบริหารงานโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายส าคญัอยู่

ท่ีตอ้งการให้งานขององค์การบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไวอย้่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจยัพื้นฐาน   

ในการบริหารอยู ่4 ประการคือ คน เงิน วสัดุและการจดัการ  

1.4 ทกัษะดา้นการจดัการความสามารถของผูบ้ริหารในการพฒันาตนเองและพฒันา

ผูอ่ื้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิชาชีพและความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พยายามใชค้วามรู้ 

ความสามารถให้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้ผลงานท่ีประจกัษ์แก่บุคคลทัว่ไปทั้ งภายในและภายนอก

องคก์าร  

2. ทกัษะด้านมนุษย์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ดุลยพินิจ

ในการท างานร่วมกบับุคคลอื่น มีความยืดหยุ่น รู้จกัการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ประกอบดว้ย  

2.1 ทกัษะกระบวนการกลุ่ม เป็นการรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย 

ท่ีมาพบปะสังสรรค์กันด้วยความสมัครใจและรู้สึกพอใจในความสัมพนัธ์ที่ ดีซ่ึงกันและกัน 

และมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ที่จะช่วยให้คน้พบแนวทางแกไ้ขปัญหา เกิดการยอมรับซ่ึงกนั

และกนั กระบวนการกลุ่มจะมีประสิทธิภาพสูงโดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมของสมาชิกท่ีแสดงออก 

เช่น การยอมรับขอ้เสนอแนะรู้จกัแยกแยะและให้การตรวจสอบอยูเ่สมอ ซ่ึงการท่ีทุกคนมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจจะท าให้เกิดความรู้สึกส่วนไดส่้วนเสียและเกิดความรับผิดชอบท่ีตอ้งช่วยบริหาร

ดว้ย ความรู้สึกเช่นน้ึเป็นความส าเร็จของกระบวนการกลุ่ม 

2.2 ทกัษะด ้านมนุษยสัมพน ัธ์เป็นความสามารถของผู บ้ ริหารในการสร้าง

สัมพันธ์ท่ีดีกับผูร่้วมงานเพื่อจูงใจคนให้ปฏิบัติงานตาม และช่วยให้งานขององค์การส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมาย ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ 

ท าใหเ้กิดความเช่ือถือศรัทธาอนัจะเป็นการกระตุน้และส่งเสริมใหก้ารท างานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2.3 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจการจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของความพึงพอใจในการท างาน 

เม่ือผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจท าให้ผูร่้วมงานกบัความพึงพอใจในการท างานเกิดพฤติกรรมท างาน 

ในทางท่ีถูกตอ้งและเป็นไปตามความคาดหวงัขององคกา์ร  

3. ทกัษะดา้นมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์

ของส่วนต่าง ๆ ขององค์การและหากมีอะไรเปล่ียนแปลงในส่วนหน่ึงส่วนใดก็จะทราบ

วา่มีผลกระทบต่อส่ิงใดบา้ง เช่น ต่อบุคคลการส่ือสารการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของชาติทั้งหมด 

เมื่อมีความ เข้าใจในมโนทัศน์โดยรวมขององค์การผู ้บ ริหารจะสามารถปฏิบัติงาน ให้

มีความกา้วหนา้และมีสวสัดิการส่วนรวมขององคกร์ ประกอบดว้ย  

3.1 ทกัษะความคิดกวา้งไกล หรือวิสัยทศัน์เป็นความสามารถในการมองอนาคต

โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ที่ใช้สั่งสมมาตลอดเวลาและหล่อหลอมเป็นลกัษณะเฉพาะตวั

ของแต่ละบุคคลท่ีสามารถท าให้มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ซ่ึงสามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยเปิดใจให้กวา้ง 

แสวงหา ความรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ อ่านและฟังให้มากเป็นนักวิเคราะห์รู้จ ักแยกแยะหาเหตุผล

และสรุป ประเด็นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3.2 ทกัษะการตดัสินใจ เป็นความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ดุลยพินิจ  

เพื่อเลือกกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้น ๆ ภายใตข้อ้มูลและทรัพยากร 

ท่ีมีอยูไ่ดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององค์การตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิง

ต่าง ๆ มีส่ิงกระตุน้ท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัอยา่งต่อเน่ือง  

4. ทักษะด้านผูน้ า หมายถึงความรู้ความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารใน       

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการยอมรับและศรัทธาในความเป็นผูน้ า ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าของ

องคก์ารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาระหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิดความร่วมมืออยา่งดีระหวา่งสมาชิกฝ่ายต่าง ๆ ของ

องค์การจะเห็นได้ว่าความเป็นผูน้ าจะเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้องค์การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย  

4.1 ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ เป็นความรู้ความสามารถท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้าง

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในองค์การลดขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ทท่ีเกิดข้ึนทั้งในระบบองค์การ

ระดบักลุ่มและระดบั บุคคลเพราะเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะท าใหทุ้กฝ่ายหนัมาร่วมแรงร่วมใจกนั

ท างาน มุ่งสู่ความส าเร็จขององคกร์ 

4.2 ทกัษะการท างานเป็นทีม เป็นความรู้ความสามารถท่ีผูบ้ริหารเป็นหัวหนา้ทีมงาน 
และผลกัดนัให้มีการรวมกลุ่มกนัท างานโดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนด
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นโยบาย วางแผนและด าเนินการ สนบัสนุนให้ทุกคนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ ากลุ่มตามสถานการณ์ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 

สุณา อิสสาหาก (2555: ออนไลน์)ได้ให้ความหมายของ ทักษะการบริหาร หมายถึง 
ความสามารถ ในการจดัการบริหารงานของผูบ้ริหารตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารอยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่โดยผา่นกระบวนการทางการบริหาร
อยา่งมีระบบ เพื่อให้ การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ
ของคนทัว่ไป 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557 : 11) ได้ให้ความหมายของทักษะการบริหาร หมายถึง            

เป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการท างานต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูก้ระท า 

 พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560 : 39) กล่าวว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานท่ีแสดงออกให้เห็นต่อบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งใน 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทักษะทางด้านมนุษยสัมพ ันธ์ 
ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านการสอน และทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 1..ทกัษะทางด้านความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการเขา้ใจ
ระบบโครงส ร้างของคน โครงส ร้างของต าแหน่ง นโยบายการจัดการศึกษาและระบบ                 
การบริหารงานของสถาน เพื่อบริหารการศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2..ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์.หมายถึง.ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในการท างานให้บรรลุผลโดยใช้กระบวนกลุ่ม.เสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและกันภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนประสานงานและการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน 
 3..ทกัษะทางดา้นเทคนิค.หมายถึง.ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบั
วธีิการ กระบวนการด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ 
 4..ทักษะทางด้านการสอน.หมายถึง.ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา               
ในด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน การพูด การอธิบายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ ตลอดจน       
การสร้างบรรยากาศในการท างาน ความเป็นกนัเองกบับุคคลรอบขา้งจนสามารถสาธิตให้ครูดูเป็น
ตวัอยา่งและท าใหเ้กิดการยอมรับและศรัทธา 
 5..ทักษะทางด้านความรู้ความเข้าใจ.หมายถึง.ความรู้และสติปัญญาของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ในการพฒันาการปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ร 

จิตรจรูญ ทรงวิทยา (2562.:.14) กล่าวว่า ทักษะของผู ้บ ริหารสถานศึกษานับว่ามี
ความส าคัญ ต่อการบ ริหารสถาน ศึกษา ความความหมายการบ ริหารสถาน ศึกษา คือ                                
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การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 

แคทซ์ แอล โรเบิร์ต (Katz. Robert L. 1974 : 1–12) กล่าวว่าทกัษะท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหาร 
มีอยู ่3 ทกัษะ คือ  

1. ทกัษะด้านเทคนิค (technical skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารท างานกบัส่ิงของ ผูบ้ริหาร     
ท่ีใช้ความรู้ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริหาร เป็นทกัษะ
เทคนิค ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์ จนท าให้ผูบ้ริหารเกิด
ความช านาญในการบริหารงาน  เช่น การท าทะเบียนนักเรียน การจดัท างบประมาณการวางแผน
อาคาร สถานท่ี การจดัชั้นเรียน เป็นตน้ ในปัจจุบนัถือว่า ทกัษะทางเทคนิคท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร
ประกอบด้วย   ทกัษะด้านการวางแผน  ( planning skills ) ทกัษะทางด้านกระบวนการกลุ่ม 
และการติดต่อส่ือสารความหมาย  (group process and communication skills) ทักษะทางด้าน       
การจดัการ(management and organizational skills) เป็นตน้  

2. ทกัษะด้านมนุษย  ์(human skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคน และไม่ใช่ 
ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์  แต่เป็นทกัษะที่ผูบ้ริหารสามารถท างานกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
โดยผูบ้ริหารต้องมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ  การสร้างขวญักาลังใจใน       
การท างานรู้วิธี  สร้างทีมงาน  เพื่อให้การบริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ทักษะเทคนิคเป็น
ทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ส่ิงของ ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
กบัคนเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ี ส าคญัท่ีสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาตนเอง จะตอ้งรู้จกัตนเอง มีความมัน่ใจ 
มัน่คงในอารมณ์ จะตอ้ง รู้จกัและพยายามเขา้ใจผูอ่ื้น และตอ้งรู้จกัใชค้นใหเ้หมาะสมกบัการงานให้
ตรงกบัความรู้ความสามารถ และความสนใจของบุคคลนั้น ๆ  

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นทักษะของผู ้บริหารท่ีจะมอง 
ภาพรวมขององค์กร จากองค์ประกอบย่อย ๆ ภายในองค์กร สามารถมองเห็นและเขา้ใจในความ 
ซบัซ้อนภายในองคก์ร สามารถท่ีจะผสมผสานเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้เขา้มาช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั และความสามารถท่ีจะมองเห็นจุดด้อยขององค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ 
ภายในองคก์ร นอกจากน้ีจะตอ้งเห็นภาพวา่ ภายในองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน 
ดา้นนโยบาย สังคม การเมือง ชุมชน และการพฒันาของประเทศอยา่งไร  

เดรค และโรว ์(Drake and Roe. 1986: 90 - 102) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการบริหาร 

หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา มี 5 ทกัษะไดแ้ก่ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ทกัษะดา้น

มนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะด้านความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นความรู้ความคิดและทกัษะด้านการศึกษา 

และการสอน  
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แคทซ์ และโรเบิร์ต (Katz and Robert..1983.:.91-92).กล่าววา่ ทกัษะการบริหาร หมายถึง 

ความสามารถของผู ้บริหารท่ีใช้ในการบริหารงาน เพื่อความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประกอบดว้ยทกัษะ 3 ดา้นคือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะ

ดา้นคตินิยม 

แคทซ์ (Katz. 1995: 33) ไดไ้ห้ความหมายทกัษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารท่ีใช้ในการบริหารงาน เพื่อความส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 

ทกัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นเทคนิควธีิ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 

 สรุปได้ว่า ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การบริหารต้องมีทั้ งศาสตร์และศิลป์         
มีทกัษะกระบวนการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตอ้งมี
ความรู้ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์ ทั้งในงานหนา้ท่ีมีเทคนิควธีิ ตลอดจนความสามารถ
ในการส่ือสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร มีมนุษยสัมพนัธ์           
มีความคิดกวา้งไกล สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีภาวะผูน้ าการจดัการท างานเป็นทีม           
มีความคิดรวบยอด รู้และเข้าใจแก้ไขปัญหา สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จอย่าง            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   
ความส าคัญของทกัษะผู้บริหารสถานศึกษา 

 องคก์รวชิาการและนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 2-3) ได้ให้ความส าคัญของ        

การบริหารสถานศึกษาว่าเป็นการบริหารแบบนิติบุคคลโดยมีรูปแบบการกระจายอ านาจ และได้

ก าหนดหลกัเกณฑรู์ปแบบการกระจายอ านาจ ดงัน้ี 

 1. ก าหนดการกระจายอ านาจไวใ้นกฎหมาย 

 2. มอบอ านาจจากผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายจากส่วนกลางไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 

 3. แบ่งอ านาจโดยการแบ่งอ านาจใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทน 

 จนัทรานี  สงวนนาม (2553 : 3) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
ความเจริญทางการศึกษาและต่อการพฒันาการทุก ๆ ดา้นของมนุษยท่ี์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของ
ชาติ เพราะถา้หากไม่มีการบริหารแลว้ การด าเนินงานของสถานศึกษาอาจจะตอ้งพบกบัอุปสรรค
มากมายจนไม่สามารถด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
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 ภารดี อนันต์นาวี (2553 : 3) กล่าวถึง การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นปัจจยั 
ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นส่ิงท่ีช่วยการขบัเคล่ือนนโยบาย และก าหนดทิศทางใน      
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยต้องอาศยัการก าหนดขั้นตอนวิธีการอย่างเป็นระบบ มีการจดัการ
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ ให้คุม้ค่าท่ีสุด รวมถึงการประเมินผลเพื่อน าผลท่ีได้น า
กลบัมาแกไ้ขปรับปรุงให้สอดคลอ้งและเหมาะสม อีกทั้งยงัตอ้งคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน
และแกปั้ญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิบติังานตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้เกิด
ความศรัทธาและความเช่ือมัน่ในการบริหารงาน และด าเนินการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารท่ีมีลักษณะด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคลซ่ึงมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานท่ีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายหรือตามแบบแผนปฏิบติัท่ีไดว้างไว ้ 

 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2554 : 3) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาเป็น       
การบริหารจดัการท่ีมีระบบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเขา้ร่วม
ด าเนินการ มีรูปแบบขั้นตอน กติกา และวิธีด าเนินการ มีทรัพยากรสนบัสนุน และมีกระบวนการ
ประเมินผลการศึกษาเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ 

อุราภรณ์ คูนาเอก (2554 : 16) กล่าวว่าความส าคญัของทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นทกัษะการบริหารท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ

หน่วยงานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานอนัเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบ้ริหาร

มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัคุณภาพการศึกษารวมทั้งมีผลสะทอ้นต่อผลงานและวิธีปฏิบติังาน

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอยา่งยิ่ง ในการบริหารงานท่ีดีผูบ้ริหารที่มีความสามารถจ าเป็นตอ้ง

มีทกัษะในการเป็นผูน้ าการบริหารงานนั้นจึงจะประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี ตามปกติเรามกั

พิจารณาสมรรถภาพผูบ้ริหารแต่เพียงบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาท่าทางของผูบ้ริหารแต่เพียงผิวเผิน 

ดงันั้นทกัษะการบริหารจะท าใหเ้ราเห็นถึงความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารไดม้ากยิง่ข้ึน 

วโิรจน ์สารรัตนะ (2556 : 5)  กล่าวถึงทกัษะการบริหารท่ีส าคญัว่าตอ้งอาศยั 3 ทกัษะ 

1. ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือหรือ
วธีิการเฉพาะ  

2. ทกัษะเชิงมนุษย  ์(humam skills) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างานกบัคนอ่ืนหรือเขา้
กบัคนอ่ืนไดดี้  
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3. ทกัษะเชิงมโนทศัน์ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถในการจดัองค์กร
โดยภาพรวมกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอก เขา้ใจความสัมพนัธ์ ระหว่างส่วนต่าง ๆ ขององค์กร 
และความรู้ท่ีสามารถวนิิจฉยั ประเมินปัญหาต่าง ๆ 

ไวล์  (Wiles. 1955 : 13-18) กล่าวว่าความส าคัญของทักษะการบริหารของผู ้บ ริหาร

สถานศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการบริหารของผูบ้ริหารคือผูบ้ริหารต้องมีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์

ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการเขา้กบัคนรู้วา่จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งไร 

มินซ์เบอร์ (Mintzberg. 1973) กล่าวว่าความส าคัญของทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นบทบาทหน้าท่ีและการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสรุปได้ว่าผูบ้ริหารท่ีจะสามารถ

พฒันางานของตนเองใหดี้ข้ึนควรมีทกัษะพื้นฐาน 8 ประการดงัน้ี  

1. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  

2. ทกัษะความเป็นผูน้ า  

3. ทกัษะการแกไ้ขความขดัแยง้  

4. ทกัษะการจดัการขอ้มูลข่าวสาร  

5. ทกัษะการตดัสินใจ  

6. ทกัษะการแสวงหาและใชท้รัพยากร  

7. ทกัษะการเป็นผูริ้เร่ิม  

8. ทกัษะความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี 

มนัดี และพรีโมซ์ (Mondy and Premeaux. 1995 : 14-15) กล่าวว่าความส าคญัของทกัษะ

การบริหารนั้นเป็นส่ิงส าคญัผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีประสบผลส าเร็จตอ้งมีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะในการจดัการ ซ่ึงรวมมี 3 ลกัษณะดว้ยกนัคือ ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางมนุษย ์และทกัษะ

ทางความคิดรวบยอด ซ่ึงผูบ้ริหารในแต่ระดบัตอ้งการทกัษะทั้ง 3 แตกต่างกนั ผูบ้ริหารระดบัสูง

ตอ้งการทกัษะเทคนิคน้อยกว่าผูบ้ริหารระดบัต ่า แต่ตอ้งการทกัษะทางความคิดรวบยอดมากกว่า

ผูบ้ริหารระดบัต ่า ทกัษะทางมนุษยเ์ป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัมีความตอ้งการร่วมกนัและเป็น

ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารแต่ละระดบัขององคก์ร 

 สรุปไดว้า่ ความส าคญัของทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การบริหารมีทกัษะส าคญั
โดยมีรูปแบบทกัษะในการบริหารท่ีหลากหลาย ความส าคญัในการกระจายอ านาจ การมอบหมาย 
มอบอ านาจ เป็นการขบัเคล่ือนนโยบายและก าหนดทิศทาง การจดัการที่มีรูปแบบอย่างเป็น
ระบบ มีรูปแบบขั้นตอนกติกา และวิธีด าเนินการ บทบาทของผูบ้ริหารมีทกัษะส าคญัเชิงเทคนิค
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ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ ท ักษะเชิ งมนุษย ์ความสามารถที่จะท างานกับคนอื่นได้ 
ทักษะเชิงมโนทัศน์ความสามารถในการจดัการองค์กรโดยภาพรวม ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะตอ้ง  
มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะใหม่ ๆ  ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
กบัสถานการณ์ ทกัษะในการบริหารจึง ถือ เ ป็น เ ร่ืองส าคัญที่ จะท า ให้ประสบความส า เ ร็จ
ได้  นอกจาก น้ีท ักษะย ังสามารถท าให้ผูบ้ริหารให้มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง
ไดอี้กดว้ย 
 

การพฒันาทกัษะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา 
 องคก์รวชิาการและนกัวชิาการไดก้ล่าวถึง การพฒันาทกัษะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 3) ไดใ้ห้ความส าคญัการพฒันาทกัษะไวว้่า การศึกษาเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยให้คนมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะปรับตวัให้เขา้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข มีการปรับปรุงพฒันาสังคมให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่น่าอาศยั ซ่ึงตามการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ีสองมีเป้าหมายหลกัสามประการคือ การพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาและการเ รียน รู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจดัการศึกษา และมีกรอบแนวทาง การปฏิรูป 4  ประการ คือ พัฒนาคุณภาพ               
คนไทยยุคใหม่ พ ัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการยุคใหม่ การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท าให้การศึกษา
เปล่ียนแปลงไป และผู ้บริหารสถานศึกษา ถือว่า เ ป็นผู ้ที่มีความส าคัญยิ่ง  เพราะต้อง เป็น
ผู ้น า และประส านความ ร่วมมือจ ากทุก ฝ่ าย ท่ีมีความสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง         
ในเร่ืองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้ งประสานสัมพนัธ์ระดมและจดัสรรทรัพยากร       
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะท าหน้าท่ีส าคญัในการน าพาองค์กรสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
โดยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาสู่การปฏิบติัท่ีแสดงให้เห็นศกัยภาพคุณภาพ    
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 อภิชญา อยู่ในธรรม (2557 : 98) ผู ้บริหารมีทักษะหลักการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 
จะตอ้งส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ถ่ายทอดความคิดไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งการพูด การเขียน 
และทกัษะการส่ือสารทางอวจันภาษา หลากหลายรูปแบบ และส่ือสารได้หลายภาษา ตลอดจน
สามารถใช้การส่ือสารเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลาย ทั้ งการให้ข้อมูล การสอน          
การกระตุน้หรือการโนม้นา้ว สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เลือกใชส่ื้อ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้ส่ือเหล่านั้น และสามารถ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั 
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 เสาวนีย ์กูณะกูง และคณะ (2558 : 252) ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีเทคนิคในการส่ือสารและปัจจยั
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการส่ือสาร คือ การสร้าง อารมณ์ ความรู้สึก และความพึงพอใจ 
เพราะความส าเร็จของการส่ือสารยอ่มข้ึนอยูก่บัทกัษะการส่ือสารและ ความพึงพอใจของผูรั้บสาร 
ทั้งน้ีหากผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพงานก็จะราบร่ืน และในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้การส่ือสารไม่ดี ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการส่ือสารก็จะท าใหง้านลม้เหลวได ้  
 บาร์นาร์ต  (Barnard. 1938) กล่าวถึง หน้าท่ีผู ้บริหารออกเป็น 3 ประการ ด้วยกัน คือ        
1) พฒันาและรักษาระบบการส่ือสาร (the maintenance of organization communication) ในส่วนน้ี 
จะเก่ียวขอ้งกบัองค์การในภาพรวมเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น สร้างผงัองค์การ การก าหนดลกัษณะงาน
ในแต่ละต าแหน่งก าหนดสายบังคับบัญชา และสายรายงานรวมทั้งการบริหารจดัการบุคลากร 
เช่น การคดัเลือกบุคลากร เงินเดือน สวสัดิการ การจูงใจ เป็นตน้ 2) สนบัสนุนเพื่อก่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่แต่ละบุคคลจะเป็นบุคลากรท่ีส าคญัขององคก์ารในการก่อให้เกิด ผลผลิต (the securing of 
essential service from individuals) ในส่วนน้ีจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หน้าท่ี ย่อยดว้ยกนั คือ 
ประการแรก คือ การชกัน าหรือ น าเอาบุคลากรให้เขา้ไปสู่ระบบความร่วมมือภายในองค์การ และ 
ประการท่ีสอง คือ การพยายามก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีประสงค์ พร้อมทั้งเก็บเก่ียวผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนให้
มากท่ีสุด ภายหลงั จากท่ีไดน้ าบุคลากรเขา้ไปสู่ระบบแลว้ระบบไดใ้ห้ผลผลิตท่ีตรงกบัเป้าประสงค์
ขององค์การอนัเน่ืองมาจากการผ่านระบบความร่วมมือภายในองค์การ 3) ก าหนดทิศทางของ
องค์การอย่างชัดเจนในประเด็นเร่ืองเป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ ผลลัพธ์ ( the formulation of 
purposes and objectives) 

 มิท เชล  และลาร์สั น  จู เนี ย ร์  (Michell and Larson, Jr. 1987 : 435-436) ได้ ช้ี ให้ เห็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ในการพิจารณาวา่ผูน้ าใดมีภาวะผูน้ าหรือไม่ ไดแ้ก่   

1. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการใชอิ้ทธิพล ผูน้ าจะพยายามมีอิทธิพลเหนือผูต้าม 
เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบติังานตามตอ้งการ โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่ 
เร่ืองของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผูน้ าไดโ้ดยท่ีไม่ไดมี้กระบวนการท าใด ๆ เป็นกระบวนการ (Process) 
ให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูน้ าทางการแต่งตั้ง เช่นผูอ้  านวยการ ผูบ้ญัชาการอาจจะมีภาวะผูน้ า 
หรือไม่ก็ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ว่ามีลักษณะทั้ ง 3 ประการหรือเปล่าในทางตรงข้ามผูท่ี้แสดงภาวะผูน้ า 
อาจจะไม่เป็นผูท่ี้เป็นแบบทางการ แต่มีองคป์ระกอบ 3 ประการนั้น   

2. ภาวะผูน้ านอกจากจะเป็นกระบวนการแลว้ ภาวะผูน้ าจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือผูต้ามยอม
ให้ใช้ อิทธิพลต่อตวัเขา ซ่ึงโดยทัว่ไปก็ตอ้งพิจารณาถึงระดบัความถูกตอ้งของอิทธิพลท่ีใชด้ว้ยว่า
ไม่ใช่เป็นการใชอ้  านาจเขา้ขู่เข็ญหรือบีบบงัคบัให้ท าตาม เพราะถา้เป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีภาวะ
ผูน้ าได ้
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3. ภาวะผูน้ าจะถูกอ้างถึงเม่ือจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์กรประสบความส าเร็จ 
ดงันั้น หากผูน้ าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จดงักล่าว ก็ยอ่มหมายถึงวา่ผูน้ าไม่ไดแ้สดงภาวะ
ผูน้ าหรือไม่มีความสามารถในการเป็นผูน้ านัน่เอง 
 ลูเนนเบิร์ก (Lunenburg. 2010 : 6-8) กล่าววา่ ส่ิงส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการปฏิบติั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์
และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
 สรุปได้ว่า การพฒันาทกัษะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการส าคญั       
ท่ีจะช่วยการพฒันาหลกัการส่ือสาร การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ        
มีเทคนิคในการส่ือสาร มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีทกัษะความเป็นผูบ้ริหารในการวางแผน การจดัองค์กร 
การจดัการเก่ียวกบับุคลากร การอ านวยการ การประสานงานการรายงานการปฏิบติังาน การบริหาร
งบประมาณ การพฒันารักษาระบบส่ือสาร ส่งเสริมสนบัสนุนผลผลิต ก าหนดทิศทางขององค์กร
อย่างชัดเจน มีภาวะความเป็นผูน้ า มีทักษะด้านเทคนิคความสามารถในการเข้าถึงความเข้าใจ
ประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน มีทกัษะด้านมนุษย ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมีการสร้าง
แรงจูงใจ มีการสร้างกลยุทธ์ตั้ งเป้าหมายขององค์กร การก าหนดวิสัยทศัน์ และการแลกเปล่ียน
วสิัยทศัน์กบับุคลากร 
 
 ขอบข่ายทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
 ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550 : 8-9) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้จะเป็นผูบ้ริหาร นอกจาก 
จะตอ้งเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถแลว้ ยงัตอ้งมีทกัษะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม 
(Value creation) ให้แก่ตนเองสูงสุดจะได้มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัในโลกยุคไร้พรหมแดน 
ทกัษะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. ทกัษะดา้นเทคนิคของผูบ้ริหาร (Technical Skills) 

1.1 เทคนิคการบริหารจดัการยุคใหม่ การบริหารจดัการยุคใหม่ผูบ้ริหารมืออาชีพ
ต้องศึกษาทฤษฎีการบริหารจดัการต่าง ๆ ให้เข ้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การบริหารเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารมืออาชีพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ประกอบ
ในการบริหารแนวคิดต่าง ๆ เหล่าน้ีประกอบดว้ย การมีความรู้ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร การวิจยัและพฒันา การจดัท าแผน 
โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีพนัธมิตร การคิดเป็นระบบ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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การมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีหัวใจบริการ การมีจิตวิญญาณ และนกัการตลาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ 
การมีระบบส่ือสารท่ีดี 
  1.2 เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด (Brain Storming) การท างานในปัจจุบนัให้
ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม (Team Working) อนัประกอบไปด้วยผูน้ าทีมงาน และสมาชิก
ของทีมงาน ซ่ึงเม่ือมีการท างานเป็นทีมแลว้ ทุกคนในทีมงานร่วมกนัวางแผน ช่วยกนัด าเนินการ
และควบคุมการท างานดว้ยกนัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของงานสูงสุด กลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีองค์กรควร
น ามาประยุกตใ์ชคื้อ เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีใหส้มาชิก ในทีมงานได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยอิสระปราศจาก ขอ้จ ากดัใด ๆ 
ท าให้องค์กรไดข้อ้เสนอใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน หรือมีแนวทางในการพฒันาหรือคน้หา
ความสร้างสรรคใ์หม่ ๆ แปลก ๆ เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด กลยุทธ์หรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ ไดใ้นอนาคต 
  1.3 ทกัษะการน าเสนออยา่งมืออาชีพ การน าเสนอเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิ่ง ประการหน่ึง
ของผูบ้ริหารมืออาชีพ เน่ืองจากเป็นวิธีการหน่ึงในการแสดงความสามารถของตนให้ ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
และยอมรับ ดงันั้นผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งสามารถน าเสนอส่ิงท่ีตนรู้ หรือตนคิดต่อหน้าผูอ่ื้นได้
อยา่งองอาจ มีความมัน่ใจ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงความเป็นผูน้ า หรือความเป็นมืออาชีพได ้เป็นอยา่ง 
  1.4 เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation) การเจรจาต่อรองเป็นเร่ืองที่ส าค ัญ 
ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการเจรจาต่อรองนั้นเป็นกระบวนการเจรจา 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ หากผูบ้ริหารมีความสามารถดา้นการเจรจา
ต่อรองจะเป็นผลดีต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางให้การเจรจาต่อรองเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาให ้
มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกขององค์กร เพื่อท่ีผู ้บริหารน ามาใช ้
ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาวางแผนในการต่อรองนั้นๆ หลกัการท่ีส าคญัท่ีคู่เจรจาควร 
ค านึงถึง คือ กลยุทธ์ชนะ-ชนะ (Win-win Strategy) ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเอ้ือประโยชน์หรือประสาน 
ประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย 
 2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) 
  2.1 เทคนิคการสร้างการยอมรับ (Acceptability) หมายถึง ความสามารถใน การท าให้
ผูอ่ื้นยอมรับ อนัได้แก่ เป็นบุคคลท่ีผูอ่ื้นสามารถยอมรับได้พอสมควร เช่น เป็นบุคคลท่ีเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนบุคคลทัว่ไปสามารถยอมรับไดว้า่เป็นบุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยบุคคลท่ีจะเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืนได้นั้ น ควรเป็นบุคคลท่ีมีสมบัติส าคญั ๆ ดังเช่น เป็นบุคคลท่ียอมรับฟัง     
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ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยึดตนเองเป็นท่ีตั้ง ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ หรือมีอคติสูงเกินไปอีกทั้งยงัควรเป็น 
ผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดีรู้จกัการยืดหยุน่ เห็นคุณค่าผูอ่ื้น และรู้จกัการให้เกียรติผูอ่ื้น เพื่อให้การท างาน
ร่วมกนัเป็นไปดว้ยดี ดงันั้น เพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั เพื่อจะได้ไม่เกิดกระทบกระทัง่กับผูอ่ื้นให้เป็นผลเสียต่อตนเอง การบริหาร
ในรูปแบบการมีส่วนร่วม ให้ทีมงานทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของการท างานร่วมกนั
ท าให้ผูบ้ริหารและทีมงานตอ้งสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัเพื่อจะไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 
  2.2 ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) มีความส าคญัและมีบทบาท 
ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการท างาน การประกอบธุรกิจ หรือการด าเนินชีวิต 
เน่ืองจากมนุษยสัมพนัธ์เป็นทกัษะของชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยห์รือเป็น Human Skills ท่ีมนุษย ์
จ  าเป็นต้องน ามาใช้ในการติดต่อสร้างความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาท่ี 
ตอ้งการความร่วมมือช่วยเหลือ ร่วมใจจากผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีจะเป็นผูท่ี้ได้เปรียบ
เพราะสามารถประสานงานจากบุคคล ต่าง ๆ เพื่อผลส าเร็จของงานได้ ท าให้มนุษยสัมพันธ์
กลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งของความส าเร็จของมนุษย ์ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่ามนุษยแ์มจ้ะเก่ง 
มีความสามารถหรือมีอ านาจเพียงใดก็ตามแต่ถา้ปราศจากซ่ึงมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี โอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนย่อมมีน้อยลง ผูบ้ริหารควรเรียนรู้ศิลปะในการเขา้กบัคนตลอดจนเทคนิค   
การครองใจคน เพื่อจะท าให้ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือช่วยกันปฏิบติังานให้เกิดผลดีต่อ
องคก์รให้มากท่ีสุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในองคก์รเพื่อให้เกิดความ 
รักใคร่นบัถือ ความจงรักภกัดีท าใหเ้ป็นการเพิ่มขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดดี้อีกประการหน่ึง 
  2.3 ทกัษะดา้นสังคม (Social Skills) 

2.3.1 กลยุทธ์การสร้างสายสัมพันธ์ท่ีย ัง่ยืน มนุษย์มีความจ าเป็นต้องสร้าง 
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ทุกคนจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการส่ือสารซ่ึงกนัและกนัเพราะเป็นขั้นตอนแรกใน 
การสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั ผูท่ี้สามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นมิตรให้แก่ผูอ่ื้นในเบ้ืองตน้ 
จะเป็นผูท่ี้ จะประสบความส าเร็จในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน เน่ืองจากสามารถสร้าง 
ความประทบัใจ สร้างความรู้สึกดี ๆ ไวใ้นใจของผูอ่ื้น ส่งผลให้ความสัมพนัธ์นั้นเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน
นาน อันจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้แก่กันและกันในอนาคตโดยการกระท า เช่น การยิ้ม      
ความสุภาพอ่อนน้อม การพูดจาไพเราะ การให้เกียรติ มีความจริงใจ การให้ความช่วยเหลือ          
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และการมีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

2.3.2 การเข้าสังคม การสร้างภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร เร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งกระท าและหลีกเล่ียงไม่ไดอี้กประการหน่ึงก็คือ การเขา้สังคมเพื่อให้ตนเองเป็นท่ีรู้จกั และ
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เป็นท่ียอมรับของบุคคลโดยทัว่ไป เน่ืองจากการเขา้สังคมเปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกสู่การมี 
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตและมีหน้าท่ีการงานดีลว้นเป็นผูท่ี้มี 
ความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ในสังคมอย่างกวา้งขวาง และ
ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้อยูใ่นสังคมนั้น ๆ เป็นอยา่งดี 

2.3.3 ทักษะการสร้างขวญัและก าลังใจทีมงาน การสร้างขวญัก าลังใจแก่ 
บุคลากรนบัเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงของการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
การให้ขวญัก าลงัใจจึงเปรียบเสมือนเป็นการกระตุน้ให้บุคลากรเกิดพลงัในการท างานอย่างไม่ทอ้
ต่ออุปสรรค ผูบ้ริหาร ท่ีสามารถสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากรได ้จะท าให้บุคลากรท างาน 
อยา่งเต็มท่ีและเต็มใจ จะมีความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองคก์ร อยากเห็นองคก์รเจริญกา้วหนา้ ทุ่มเท
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี มีคุณภาพซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร โดยตรงและยงัเกิดผลพลอยไดท่ี้ส าคญั 
อีกประการหน่ึงก็คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
เพื่อให้ตนมีความรู้ความสามารถในงานนั้น ๆ อย่างแท้จริง ท าให้องค์กรได้รับผลดีจากการมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตอย่าง 
มัน่คงและย ัง่ยืนขององค์กร ดงัเช่น รู้จกัยกย่องชมเชยการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเป็น
มิตรให้ความเป็นกนัเอง ให้การฝึกอบรมในหน้าท่ีการงานเพื่อสร้างความมัน่ใจในการท างาน ให ้
ค าปรึกษาแนะน า หรือใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ เอาใจใส่และสนบัสนุนการท างาน ต่าง ๆ 
อย่างจริงจงั ให้รางวลัให้การยอมรับในความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ติดตามผลงานอย่าง 
สม ่าเสมอ ให้ก าลงัใจหรือกระตุน้ผลงานดว้ยค าพูดและการกระท า ให้อิสระในการท างาน ส่งเสริม 
สนบัสนุนในการพฒันาตนเองของผูไ้ดบ้งัคบับญัชา 

2.3.4 ทกัษะการส่ือสาร การส่ือสารมีความส าคญัต่อมนุษยทุ์กคนเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร ท าให้บุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสารหรือมีทกัษะในการส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธิภาพจะเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบมากกวา่ เพราะสามารถใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง 
ความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งดี 

2.3.5 ทกัษะการจูงใจ ในการท างานผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งการได้รับผลงานจาก 
ผูอ่ื้นท าให้ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะในการจูงใจเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการจูงใจจะเกิดข้ึน
ไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ในลกัษณะกระบวนการแห่งความร่วมมือท่ีตอ้งอาศยั 
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการเกล้ียกล่อมโนม้นา้วจิตใจให้ผูถู้กจูงใจคลอ้ยตาม 
และปฏิบติัตามท่ี ผูจู้งใจไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
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2.3.6 ทกัษะการบริหารเวลา การบริหารเวลาเป็นคุณสมบติัท่ีดีของผูบ้ริหาร 
จะ เห็นว่าผู ้บ ริหารที่ประสบความส า เ ร็จจะ เ ป็นผู ้ที่ส ามารถบริหาร เวลาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด ท าใหใ้ชเ้วลาท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ไดป้ระโยชน์โดยไม่สูญเปล่า ในการบริหาร 
เวลาให้ลุล่วงดว้ยดี ผูบ้ริหารควรกระท า ดงัน้ี ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชดัเจน เขียนส่ิงท่ีตอ้งการท า
ทั้งหมด เรียงล าดบัส าคญัก่อนหลงั ก าหนดความถ่ีในการปฏิบติัของแต่ละกิจกรรม เขียน ตารางเวลา
และควบคุมตารางเวลา ประเมินผลและปรับปรุงแผนการใชเ้วลา 

สรุปไดว้า่ ผูท่ี้จะเป็นผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งเป็นคนเก่ง ตอ้งมีความรู้ความสามารถ และ
ยงัต้องมีทกัษะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ทกัษะด้านเทคนิคของผูบ้ริหาร ใช้เทคนิค      
การบริหารจดัการยุคใหม่ เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด ทกัษะการน าเสนออยา่งมืออาชีพ 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง และมีทกัษะดา้นมนุษย ์ใชเ้ทคนิคการสร้างการยอมรับดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ทักษะด้านสังคมมีกลยุทธ์การสร้างสายสัมพันธ์ ที่ ย ั่งยืน  การเขา้สังคม การสร้างภาพลกัษณ์
ของผูบ้ริหาร ทกัษะการสร้างขวญัและก าลงัใจทีมงาน ทกัษะการส่ือสาร การส่ือสารมีความส าคญั
ต่อมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู ้บริหาร ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ี ดีกับบุคคลอ่ืน ทั้ งภายใน และภายนอกองค์กร ทักษะการจูงใจ และทักษะ            
การบริหารเวลา  

จนัทรานี สงวนนาม (2551 : 29-30) ได้สรุปทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย  

1..ทกัษะดา้นเทคนิควธีิ (Technical Skills)  
2..ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skills)  
3..ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
พะยอม วงศ์สารศรี (2552 : 57-58) กล่าวว่า ทักษะของผู ้บ ริหารสถานศึกษาควร

ประกอบดว้ยทกัษะ 3 ทกัษะ ดงัน้ี 
1. ทกัษะดา้นเทคนิค คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา สาธิตวิธีการต่าง ๆ 

และสามารถท างานท่ีใชฝี้มือ 
2. ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ การจดัการกบัมนุษยโ์ดยตรง ซ่ึงใช้วิธีการโน้มน้าวใจ จูงใจให้

สมาชิกในองคก์รอยากท างาน มีวธีิการท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมงานไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการได ้

3. ทกัษะดา้นความคิด คือ ความสามารถในการมององค์กรในภาพรวม เป็นการพิจารณา
หน้าที่ต่าง ๆในองค์กร และผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็น
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การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจ 

พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2555 : 98) กล่าวถึงทกัษะการบริหารท่ีส าคญั ลกัษณะเฉพาะ
ของผูน้ าการบริหาร มีองคป์ระกอบ คือ  

1. ดา้นความคิดรวบยอด  
2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
3. ดา้นเทคนิควธีิการสอน   
4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 วโิรจน์ สารรัตนะ (2555 : 3-4) กล่าววา่ ทกัษะการบริหาร จ าแนกเป็น 3 ทกัษะ คือ ทกัษะ
เชิงเทคนิค (Technical Skills) ทกัษะเชิงมนุษย ์(Human Skills) และทกัษะเชิงมโนทศัน์ (Conceptual 
Skills) 
 จรัญ บุญช่วย (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาได้น านวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และมีบทบาทความส าคญัในการบริหารจดัการศึกษากนัมากข้ึน
ประกอบดว้ย 
 1. การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีดี
จะตอ้งรวดเร็วและไม่ผิดพลาด และการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้นจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล
สารสนเทศท่ี เป็นปัจจุบนัไม่ลา้สมยั มีจ  านวนมากเพียงพอ และสามารถน ามาใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว 
 2. การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานทางไกล มีการน า
ส่ือหลาย ๆ อยา่ง เช่น โทรศพัท์มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือส่ือสาร
โทรคมนาคม มาใชใ้นการติดต่อการส่ือสารและการบริหารงานทางไกลไดส้ะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายเป็นอนัมาก ถึงแม้จะอยู่ไกลกนัก็สามารถท างานร่วมกนั ประชุมร่วมกนัได้โดยใช ้
Teleconference เป็นตน้ 
 3. การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาปัจจุบนั
สถานศึกษาหลายแห่ง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้ งการบริหาร        
งานวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงิน 
พสัดุ ครุภณัฑ ์การบริหารงานอาคารสถานท่ีและการการบริหารงานชุมชน 
 4. การสร้างเครือข่ายขอ้มูล (Network) ด้วยระบบสารสนเทศ เครือข่ายน้ีจะช่วยพฒันา
คุณภาพการศึกษาไทยเป็นอันมาก ปัจจุบันมีโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยม 
(Schoolnet) ซ่ึงเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่ึงในหลายโครงการท่ีเกิดข้ึนตาม            
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้น าแนวพระราชด าริมาด าเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกดักรมสามญัศึกษา (เดิม)  
 5. การน านวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา ในปัจจุบนัผูบ้ริหาร 
หน่วยงานทางการศึกษาน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา              
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอยา่ง  
 เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ (ออนไลน์. 2561)  กล่าววา่แนวคิดทฤษฎีของลินดอลล์ เออร์วิค
และลูเธอร์ กูลิค  (Lyndall Urwick & Luther Gulick. 1937) กล่าวถึงทกัษะท่ีเป็นภาระหน้าท่ีส าคญั
ของนักบริหารอนัประกอบไปด้วยหน้าท่ี 7 ประการหรือ POSDCORB ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญั
ส าหรับผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
 1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดเป้าหมายขององค์กรวา่ ตอ้งท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ะไร และจะด าเนินการอยา่งไร 
 2. การจัดองค์การ (Organization) คือ การจัดตั้ งโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งเป็นทางการภายในองคก์าร เพื่อประสานงานหน่วยท างานให้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การจดัก าลงัคน (Staffing) คือ ฝ่ายบริหารตอ้งตดัสินใจอยูต่ลอดเวลา วา่จะดูแลควบคุม
จดัสรรคนอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบังาน และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การอ านวยการ (Directing) คือ การตดัสินใจและสั่งการ การควบคุมงาน การติดตามผล
นิเทศกง์าน และศิลปะในการบริหารงาน 
 5. การประสานงาน (Coordinating) คือ การร่วมมือประสานงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และราบร่ืน คือหวัใจของการบริหาร 
 6. การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในองคก์ารให้ทุกฝ่าย
ทราบ รวมถึงงานประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)ดว้ย 
 7. การงบประมาณ (Budgeting) คือ งบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุม
ดา้นการเงินการบญัชี 
 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1989 : 119-120) กล่าวถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนจะบริหารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั หลายประการ ดงัน้ี 
 1. ทกัษะด้านการเป็นผูน้ า เป็นทกัษะพื้นฐานในการเป็นผูน้ าทางด้านการวางแผน 
การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การจัดการและการด าเนินงาน การมอบหมายงาน และ           
การประเมินผล ทกัษะในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ การบริหารงานเป็นทีม การตดัสินใจ เป็นตน้ 
ทกัษะการเป็นผูน้ า ถือว่าเป็นยุทธวิธีการจดัการกบัทุกสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีผลงานของ
องคก์รหรือหน่วยงานนั้น 
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 2. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการเขา้กบับุคคลต่าง ๆ ในบางคร้ังอาจ
เรียกวา่ ทกัษะในการครองคน ไดแ้ก่ ทกัษะในการติดต่อระหวา่งบุคคล การประสานงาน การแสดง
ภาวะผูน้ า การจูงใจ การสร้างขวญัและก าลงัใจ ความเขา้ใจการท างานของกลุ่มคน การจูงใจ หรือ  
ชกัจูงใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัท างาน 
 3. ทกัษะดา้นการบริหารงานบุคคล เป็นความสามารถทางการสนบัสนุนพฒันาบุคคลให้
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 
 4. ทกัษะดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ทกัษะด้านการจดัหา การซ้ือ การจา้ง การเงินและการบญัชี 
งานสารบรรณ งานบุคคล และการจดัระบบงาน 
 5. ทกัษะดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะการสอน การวดัผลการศึกษา การนิเทศ การน าแหล่ง
วทิยาการมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 6. ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ความคิด เป็นทกัษะท่ีส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับผูบ้ริหาร 
เพราะเป็นทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร การวางแผน 
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
 7. ทกัษะดา้นการประเมินผล เป็นความสามารถด้านการประเมินผล ซ่ึงอาจประเมินได้
โดยการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
 ไวล ์(Wiles. 1967) กล่าววา่ ทกัษะทางการบริหารท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร คือ  
 1. ทกัษะความเป็นผูน้ า 
 2. ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์  
 3. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  
 4. ทกัษะการบริหารบุคคลในการบริหาร  
 5. ทกัษะการประเมินผล 
 ดูบริน (Dubrin. 1998 : 333) ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่าผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคล  
ท่ีมีแนวความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นหลกั โดยมีระดบัความคาดหวงัสูงกว่าผูน้ าทัว่ ๆไป 
มีเง่ือนไขของการบงัคบับญัชาและการโนม้นา้วใจท่ีจะน าไปสู่ความคิด สร้างสรรค ์หรือสนบัสนุน
องค์การในภาพรวม เป็นแบบของผูน้ าท่ีให้ความส าคญัต่อประสิทธิผลขององค์การ โดยการใช ้    
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อชนะคู่แข่งขนัระหว่าง
องคก์ารกบับริบทแวดลอ้ม จึงเป็นรูปแบบของการบริหารอยา่งมีประสิทธิผล 
 บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin. 1998 : 98-99) กล่าววา่ ผูบ้ริหารท่ีดีนอกจากตอ้ง
มีความรู้ดีเป็นพื้นฐานแลว้ยงัตอ้งมีทกัษะ (skill) ในการบริหารจดัการใหป้ระสบความส าเร็จคือ  
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 1. ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเขา้ใจและประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะดา้น เช่น มีความรู้ความช านาญดา้นบญัชี การเงิน 
การผลิต เคร่ืองจกัร เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(human skills) คือ ทกัษะทัว่ ๆ ไป เป็นความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถท างานไดทุ้กสถานภาพ การจูงใจ การส่ือสารท่ีดี มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สามารถปฏิบติังานไดดี้ บรรลุตามวตัถุประสงค์ 

3. ทกัษะดา้นมโนภาพ (conceptual skills) คือ ความสามารถในเชิงคิดวิสัยทศัน์ การมอง
ภาพรวมทั้งในปัจจุบนัและอนาคตขององคก์ร 

โรบินสัน (Robinson. Online. 2012) ได้เขียนบทความออนไลน์เร่ือง “Crawling Out of 
the Box : 5 New Skills for 21 Century School Leaders” การคืบคลานออกจากกรอบ : 5 ทกัษะใหม่ 
ส าหรับผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเน้ือหาสาระสรุปได้ ดังน้ี การหาวิธีท่ีจะออกจาก
แนวคิดเดิม ๆ เป็นทกัษะขั้นพื้นฐานส าหรับการเป็นผูน้ า ส่ิงท่ีผูน้ าโรงเรียนจ าเป็นตอ้งรู้ คือทกัษะ
ความเป็นผูน้ า ดงัน้ี 

1. การสร้างสะพาน คือ ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งสามารถ สร้างสะพานและน าคนให้
ขา้มไป เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะสามารถพบส่ิงใหม่ ๆ ได้ ทั้ งน้ีผูน้  าจะตอ้งใช้ทั้งความรู้ 
วธีิการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค านิยม 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีความกลา้หาญและความซ่ือสัตยจึ์งจะสามารถน าคนไปยงัส่ิงใหม่ ๆ 

2. การผลักค้นข้อจ ากัดและขยายมุมมอง คือ การคิดนอกกรอบ ทุกคนในองค์กรต้อง
เปล่ียนมุมมอง เพราะเราจะไม่สามารถคืบคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ ไดถ้า้ปราศจากการลองส่ิง
ใหม่ ๆ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ การท่ีจะเป็นผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ประเด็นและปัญหาท่ีพบเจอในโรงเรียนตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค์
หากระบวนการ วธีิใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างสรรคน์วตักรรม คือ ผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะสามารถออกจากกรอบ
แนวความคิดแบบเดิม ๆ ได้ดว้ยการหาวิธีท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ น าวิธีการใหม่ๆ มาใช้ก าจดั
อุปสรรค ซ่ึงนวตักรรมเป็นกุญแจส าคญัส าหรับทกัษะการเป็นผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

5. มุ่งเน้นไปท่ีขนาดเล็กท่ีสุด “จุดเปล่ียนใหญ่กว่า” การออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆ นั้น 
ความหมายว่า ผูน้  าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ต้องให้ความส าคัญในส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดแต่ให้ความ
แตกต่างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด คือ มุ่งเน้นกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คืบคลานออกจากกรอบ
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แนวความคิดเดิม ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สามารถกระท าใหเ้กิดข้ึนภายในคร้ังเดียวจะตอ้ง
ค่อยเป็นค่อยไป 

สุกญัญา แช่มช้อย (2561: 120) กล่าวว่า การมีวิสัยทศัน์ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ร่วมกับการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์กับบุคลากรอ่ืนๆได้ สามารถน า         
การพัฒนา การประยุกต์ใช้  เทคโนโลยี  และการบู รณ าการเทคโนโลยี เพื่ อสนับส นุน                     
การเปล่ียนแปลงในองคก์ร และยกระดบัความเป็นเลิศขององคก์รได ้

ค า มั ต  (Kamat. Online. 2012) ก ล่ า ว ว่ า  ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร  (Administration Skills) 

ประกอบดว้ยทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะทางการบริหาร (Administration Skills) 
2. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 
3. ความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรม (Understanding Behaviour) 
4. ภาวะผูน้ า (Leadership) 
5. การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Decision Making) 
6. การบริหารเวลา (Time Management)  
7. การบริหารความเครียด (Managing Stress) 

สรุปได้ว่า ขอบข่ายทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา คือ ทักษะการปฏิบัติงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร ทกัษะดา้นเทคนิคการใช้เทคนิคการบริหารจดัการยุคใหม่ เทคนิคการประชุมแบบระดม
ความคิด ทักษะการน าเสนออย่างมืออาชีพ เทคนิคการเจรจาต่อรอง และมีทักษะด้านมนุษย ์          
ใช้เทคนิคการสร้างการยอมรับ ทักษะด้านสังคมการมีกลยุทธ์ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน       
การเข้าสังคม การสร้างภาพลักษณ์ของผู ้บริหาร ทักษะการสร้างขวัญและก าลังใจทีมงาน           
ทกัษะการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี    
กับบุคคลอ่ืน ทั้ งภายใน และภายนอกองค์กร ทักษะการจูงใจ และทักษะการบริหารเวลา ผูน้ า
ทางการบริหาร ในด้านความคิดรวบยอด ความรู้ความเข้าใจ ผูบ้ริหารจะบริหารสถานศึกษา          
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องมีทักษะในการเป็นผูน้ า การวางแผน มีทักษะการแก้ปัญหา    
ความขดัแยง้การบริหารงานบุคคล และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม ความคิด
วเิคราะห์ปัญหาแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การประเมินผล มีการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากทศันะของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปเป็นตวัแปรทกัษะการบริหารสถานศึกษา ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 การวเิคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 
 

นักวชิาการ 
ตัวแปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

คว
าม
ถี่ 

1. ดา้นเทคนิค               6 
2. ดา้นการบริหารจดัการ 
    ยคุใหม่ 

              2 

3. ดา้นการประชุมแบบ 
    ระดมความคิด 

             
 

1 

4. ดา้นการน าเสนอ   
    อยา่งมืออาชีพ 

              1 

5. ดา้นการเจราต่อรอง               1 
6. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์               8 
7. ดา้นการสร้างการ 
    ยอมรับ 

              1 

8. ดา้นการเขา้สังคม               1 
9. ดา้นการสร้างขวญั 
    และก าลงัใจ 

             
 

1 

10. ดา้นการส่ือสาร               2 
11.ดา้นการจูงใจ               1 
12.ดา้นการบริหารเวลา               2 
13.ดา้นความคิดรวบยอด               3 
14.ดา้นความรู้ความ 
     เขา้ใจ 

             
 

1 

15.ดา้นเชิงมโนทศัน์               2 
16.ดา้นนวตักรรมเทค 
     โนโลยสีารสนเทศ 

             
 

2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
หมายเหตุ การวเิคราะห์แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
นักวิชาการทั้ง 14 คน ได้แก่ 1) ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550 : 8-9),  2) จนัทรานี สงวนนาม (2551 : 29-30),    
3) พะยอม วงศ์สารศรี (2552 : 57-58), 4) พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2555 : 98),  5) วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2555 : 3-4), 6) จรัญ บุญช่วย (ออนไลน์. 2556), 7) เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (ออนไลน์.2561),   
8) เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1989), 9) ไวล์ (Wiles, 1967), 10) ดูบริน (Dubrin. 1998 : 333), 
11) บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin. 1998 : 98-99), 12) โรบินสัน (Robinson. Online. 2012), 
13) สุกญัญา แช่มช้อย (2561: 120), 14) คามตั (Kamat. Online. 2012) 
 
 

นักวชิาการ 
 
ตัวแปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    
คว

าม
ถี่ 

17.ดา้นการวางแผน               1 
18.ดา้นการจดัองคก์ร               1 
19.ดา้นการอ านวยการ 
     และการประสานงาน 

             
 

1 

20.ดา้นการรายงาน  
     การปฎิบติังาน 

             
 

1 

21.ดา้นการบริหาร 
     งบประมาณ 

             
 

1 

22.ดา้นภาวะผูน้ า               5 
23.ดา้นบริหารงานบุคคล               2 
24.ดา้นการประเมินผล               2 
25.ดา้นการมีวสิัยทศัน์               1 
26.ดา้นความคิดสร้าง 
     สรรค ์

             
 

2 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากทศันะนกัวิชาการ พบวา่ 
ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 26 ตวัแปร เม่ือพิจารณาความถ่ีของตวัแปร สรุปไดว้า่ มีตวัแปร 4 ดา้น
ท่ีมีความถ่ีสูงจ านวน 3-8 ความถ่ี  คือ 1) ด้านมนุษยสัมพันธ์  2) ด้านเทคนิค  3) ด้านภาวะผู ้น า            
4) ความคิดรวบยอด ดงันั้นในการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปตวัแปรออกมาทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
2) ด ้านเทคนิค  3) ด้านภาวะผูน้ า  4) ความคิดรวบยอด มาเป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 
โดยมีรายละเอียดเน้ือหาดงัน้ี  

1.ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ไวส้อดคลอ้งกนัหลาย

ท่านดงัน้ี จนัทรานี สงวนนาม (2551 : 29-30),  พิมลพรรณ  เพชรสมบตัิ (2555 : 98), วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2555 : 3-4), ไวล์ (Wiles. 1967) โดยได้ระบุไวว้่า ทกัษะของผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งมี
ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นองคป์ระกอบส าคญัทางการบริหารท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 พะยอม วงศส์ารศรี (2552 : 57-58) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ การจดัการกบัมนุษย์
โดยตรง ซ่ึงใช้วิธีการโน้มน้าวใจ จูงใจให้สมาชิกในองค์กรอยากท างาน มีวิธีการท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมงานไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้

ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550 : 8-9) ได้กล่าวว่า ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) 
มีความส าคญัและมีบทบาท ต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นการท างาน การประกอบธุรกิจ 
หรือการด าเนินชีวิต เน่ืองจากมนุษยสัมพนัธ์เป็นทักษะของชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์หรือเป็น 
Human Skills ท่ีมนุษย ์จ  าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการติดต่อสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในเวลาท่ี ตอ้งการความร่วมมือช่วยเหลือ ร่วมใจจากผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีจะเป็น
ผูท่ี้ไดเ้ปรียบเพราะสามารถประสานงานจากบุคคล ต่าง ๆ เพื่อผลส าเร็จของงานได ้ท าให้มนุษยสัมพนัธ์
กลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งของความส าเร็จของมนุษย ์ทั้ งน้ีอาจกล่าวได้ว่ามนุษยแ์ม้จะเก่ง         
มีความสามารถหรือมีอ านาจเพียงใดก็ตามแต่ถ้าปราศจากซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี โอกาสท่ีจะ    
ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนย่อมมีน้อยลง ผูบ้ริหารควรเรียนรู้ศิลปะในการเขา้กบัคนตลอดจน
เทคนิคการครองใจคน เพื่อจะท าให้ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือช่วยกนัปฏิบติังานให้เกิดผลดี
ต่อองค์กรให้มากท่ีสุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในองคก์รเพื่อให้เกิด
ความ รักใคร่นับถือ ความจงรักภักดีท าให้เป็นการเพิ่มขวญัก าลังใจให้แก่ผูป้ฏิบัติงานได้ดีอีก
ประการหน่ึง 
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เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1989) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นความสามารถ

ในการเขา้กบับุคคลต่าง ๆ ในบางคร้ังอาจเรียกวา่ ทกัษะในการครองคน ไดแ้ก่ ทกัษะในการติดต่อ

ระหวา่งบุคคล การประสานงาน การแสดงภาวะผูน้ า การจูงใจ การสร้างขวญัและก าลงัใจ ความเขา้ใจ

การท างานของกลุ่มคน การจูงใจ หรือ  ชกัจูงใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัท างาน 

บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin. 1998 : 98-99) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารท่ีดีนอกจาก

ตอ้งมีความรู้ดีเป็นพื้นฐานแลว้ยงัตอ้งมีทกัษะ (skill) ในการบริหารจดัการให้ประสบความส าเร็จคือ 

ทกัษะดา้นมนุษย ์(human skills) คือ ทกัษะทัว่ ๆ ไป เป็นความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สามารถท างานได้ทุกสถานภาพ การจูงใจ การส่ือสารท่ีดี มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ สามารถ

ปฏิบติังานไดดี้ บรรลุตามวตัถุประสงค ์

สรุปไดว้่า ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง มนุษยสัมพนัธ์เป็นความสัมพนัธ์ในทาง

สังคมระหวา่งมนุษยซ่ึ์งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัการใชว้ิธีการต่างๆในการสร้างแรงจูงใจ

กับสมาชิกในองค์กร มีทักษะในการโน้มน้าวสร้างความเช่ือ ความศรัทธากับการปฏิบัติงาน            

มีการสร้างขวญัก าลงัใจ การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในธรรมชาติของ

บุคคลนั้น อีกทั้งผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัการพฒันาตนเอง รู้จกัการเขา้ใจผูอ่ื้นมีกลัยาณมิตร ช่วยเหลือ

เก้ือกูล รับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน  เพื่อสร้างทีมงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้

ร่วมกนั 

2.ทกัษะด้านเทคนิค 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะด้านเทคนิคไวส้อดคล้องกนัหลายท่าน

ดงัน้ีจนัทรานี สงวนนาม (2551 : 29-30), พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2555 : 98) วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2555 : 3-4) โดยไดร้ะบุไวว้า่ ทกัษะของผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะดา้นเทคนิคเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทางการบริหารท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550 : 8-9) ได้กล่าวว่า ทกัษะด้านเทคนิคของผูบ้ริหาร เทคนิค 
การบริหารจดัการยุคใหม่ การบริหารจดัการยุคใหม่ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งศึกษาทฤษฎีการบริหาร
จดัการต่าง ๆ ให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้เพื่อให้การบริหารเป็นไป อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหาร
มืออาชีพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ประกอบในการบริหารแนวคิดต่าง ๆ เหล่าน้ี
ประกอบดว้ย การมีความรู้ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
และพฒันาวฒันธรรมองค์กร การวิจยัและพฒันา การจดัท าแผน โดย ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีพนัธมิตร การคิดเป็นระบบ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การมีทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
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การมีหัวใจบริการ การมีจิตวิญญาณและนกัการตลาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ การมีระบบส่ือสารท่ีดี  
เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด ทกัษะการน าเสนออยา่งมืออาชีพ เทคนิคการเจรจาต่อรอง  

 พะยอม วงศ์สารศรี (2552 : 57-58) ได้กล่าวว่า ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
ประกอบด้วยทกัษะ ด้านเทคนิค คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา สาธิตวิธีการ    
ต่าง ๆ และสามารถท างานท่ีใชฝี้มือ 

 บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin. 1998 : 98-99) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารท่ีดีนอกจาก
ตอ้งมีความรู้ดีเป็นพื้นฐานแลว้ยงัตอ้งมีทกัษะ (skill) ในการบริหารจดัการให้ประสบความส าเร็จคือ 
ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเขา้ใจ
และประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะดา้น เช่น มีความรู้ความช านาญดา้นบญัชี การเงิน การผลิต 
เคร่ืองจกัร เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง เทคนิคของผูบ้ริหารต้องใช้ความรู้ ความคิด 
ความสามารถในการใช้เทคนิคต่างๆในการบริหาร เทคนิคการบริหารจดัการการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ให้เกิดความคล่องตวัและช านาญ เทคนิคการใช้ทรัพยากร เทคนิคบริหารการเงิน เทคนิค
การใชเ้ทคโนโลย ีและเทคนิคการท างานการปฏิบติังานหนา้ท่ีต่างๆภายในสถานศึกษา 

3.ทกัษะด้านภาวะผู้น า 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะดา้นภาวะผูน้ าไวส้อดคลอ้งกนัหลายท่าน

ดงัน้ี ไวล์ (Wiles. 1967)  คามตั (Kamat. Online. 2012) โดยไดร้ะบุไวว้า่ ทกัษะของผูบ้ริหารจ าเป็น
จะตอ้งมีทกัษะดา้นภาวะผูน้ ามีความส าคญัต่อประสิทธิผลขององคก์ารส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni. 1989) กล่าวถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนจะบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั หลายประการ ดงัน้ี ทกัษะดา้นการเป็นผูน้ า เป็นทกัษะ
พื้นฐานในการเป็นผูน้ าทางดา้นการวางแผน การประสานงาน การติดต่อส่ือสาร การจัดการ
และก ารด า เนิน ง าน  ก ารมอบหมาย ง าน  และการประเมินผล ทกัษะในการแก ้ปัญหา      
ความขดัแยง้ การบริหารงานเป็นทีม การตดัสินใจ เป็นตน้ ทกัษะการเป็นผูน้ า ถือวา่เป็นยุทธวิธี
การจดัการกบัทุกสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีผลงานขององคก์รหรือหน่วยงานนั้น 

 ดูบ ริน (Dubrin. 1998 : 333) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้  า เชิงกลยุทธ์ว่าผูบ้ ริหารต ้อง
เป็นบุคคลท่ีมีแนวความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นหลกั โดยมีระดบัความคาดหวงัสูง
กว่าผู ้น าทั่ว ๆไป มีเง่ือนไขของการบังคับบัญชาและการโน้มน้าวใจท่ีจะน าไปสู่ความคิด 
สร้างสรรค์ หรือสนบัสนุนองค์การในภาพรวม เป็นแบบของผูน้ าท่ีให้ความส าคญัต่อประสิทธิผล
ขององค์การ โดยการใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีวตัถุประสงค์  
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เพื่อชนะคู่แข่งขันระหว่างองค์การกับบริบทแวดล้อม จึงเป็นรูปแบบของการบริหารอย่างมี
ประสิทธิผล 

โรบินสัน (Robinso. Online. 2012) ไดก้ล่าวถึงทกัษะขั้นพื้นฐานส าหรับการเป็นผูน้ า ส่ิงท่ี
ผูน้ าโรงเรียนจ าเป็นต้องรู้เพื่อออกจากแนวคิดเดิม ๆ คือ ทักษะความเป็นผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 
จะต้องสามารถ ใช้ความรู้ วิธีการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น 
เช่น วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค านิยม นอกจากน้ีจะต้องมีความกล้าหาญและความซ่ือสัตย์จึงจะ
สามารถน าคนไปยงัส่ิงใหม่ ๆผูน้ าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นและปัญหาที่พบเจอ
ในโรงเรียนต้องการผูน้ าท่ีมีลักษณะเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค์หากระบวนการ วิธีใหม่ ๆ ในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า  ท ักษะด้านภาวะผู ้น า  หมายถึ ง  ภาวะผู ้น ามีความส าค ัญกับท ักษะ
ผู ้บ ริหาร  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีความเป็นผูน้ าหลายดา้น มีความผูน้ าทางดา้นการวางแผน ผูน้ าในการ
ประสานงาน  การติดต่อ ส่ื อสาร  ก ารจ ัดการและการด า เ นินงาน  การมอบหมายงาน 
และการประเมินผล มีความคิด ผูน้ าริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือสนบัสนุนองคก์ารในภาพรวม เป็นแบบ
ของผูน้ าท่ีท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิผลขององคก์าร 

4.ทกัษะด้านความคิดรวบยอด 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะดา้นความคิดรวบยอดไวส้อดคล้องกนั

หลายท่านดงัน้ี  
จนัทรานี สงวนนาม (2551 : 29-30) ได้สรุปทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจ าเป็น

ส าหรับผูบ้ริหารประกอบดว้ย  
1..ทกัษะดา้นเทคนิควธีิ (Technical Skills)  
2..ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skills)  
3..ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2555 : 98) กล่าวถึงทกัษะการบริหารท่ีส าคญั ลกัษณะเฉพาะ

ของผูน้ าการบริหาร มีองคป์ระกอบ คือ  
1. ดา้นความคิดรวบยอด  
2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
3. ดา้นเทคนิควธีิการสอน   
4. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2552 : 57-58) ได้กล่าวว่า ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาควร

ประกอบดว้ยทกัษะดา้นความคิด คือ ความสามารถในการมององคก์รในภาพรวม เป็นการพิจารณา
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หน้าท่ี ต่าง ๆในองค์กร และผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็น               
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจ 

สรุปไดว้่า ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวมหรือ
มองเห็นภาพขององคก์ร การคิดท่ีมีความชาญฉลาดในการรับมือแกไ้ขปัญหากบัความเปล่ียนแปลง
ของส่ิงต่างๆ ท่ีจะเขา้มามีผลกระทบต่อองคก์ร ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง 
การตดัสินใจท่ีดีคิดอยา่งมีวจิารญาณ และยงัตอ้งสร้างวสิัยทศัน์ใหก้บัตนเองและองคก์ร 

จากการศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีกล่าวมาข้างต้น ทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หมายถึง การบริหารตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ มีทกัษะกระบวนการบริหาร เพื่อเป็น

กลไกในการขับเคล่ือนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะและ

ประสบการณ์ ทั้งในงานหน้าท่ีมีเทคนิควิธี ตลอดจนความสามารถในการส่ือสาร มีทกัษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการทรัพยากร มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความคิดกวา้งไกล สร้างแรงจูงใจ  

ในการปฏิบติังาน มีภาวะผูน้ าการจดัการท างานเป็นทีม มีความคิดรวบยอด รู้และเขา้ใจแกไ้ขปัญหา 

สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 

4 ทกัษะดงัน้ี 

 1. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การใชว้ิธีการต่าง ๆ 

ในการสร้างแรงจูงใจกบับุคลากรในสถานศึกษา มีทกัษะในการโน้มน้าว สร้างความเช่ือ ความศรัทธา

ในการปฏิบติังาน มีการสร้างขวญัก าลงัใจ การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ  

ในธรรมชาติของบุคคลนั้น อีกทั้งผูบ้ริหารรู้จกัการพฒันาตนเอง รู้จกัการเขา้ใจผูอ่ื้นเป็นกลัยาณมิตร 

ช่วยเหลือเก้ือกูล รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  สามารถสร้างทีมงาน

เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนัได ้

2. ทกัษะด้านเทคนิค หมายถึง ผูบ้ริหารได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถในการใช้

เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหาร การบริหารจดัการ การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เกิดความคล่องตวัและ

ช านาญ การใชท้รัพยากร บริหารการเงิน การใช้เทคโนโลยี และการท างาน รวมถึงการปฏิบติังาน

หนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

3. ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า หมายถึง ความเป็นผูน้ าทางดา้นการวางแผน การประสานงาน 

การติดต่อส่ือสาร การจดัการและการด าเนินงาน การมอบหมายงาน และการประเมินผล มีความคิด
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ริเร่ิมสร้างสรรค์ สนับสนุนครูและบุคลากรในภาพรวม เป็นแบบอย่างของผู ้น าท่ีท าให ้                

การด าเนินงานมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 4. ทกัษะด้านความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวม มองเห็นภาพ  

ของสถานศึกษา การคิดท่ีมีความชาญฉลาดในการรับมือและแก้ไขปัญหากับความเปล่ียนแปลง       

ของส่ิงต่าง ๆ ที่จะ เข้ามามีผลกระทบต่อสถานศึกษา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการปกครอง การตัดสินใจท่ีดี มีการคิดอย่างมีวิจารญาณ และมีการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับตนเอง             

และสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 

 เจสส์ (Jesse. 1999 : 140) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารไม่ว่าจะใช้ใน 

สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ผูบ้ริหารล้วนตระหนักถึงหลกัในการบริหาร โดยมุ่งบริหาร 

จัดการให้ มี คุณภาพ และมีประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างสูงสุด  

มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการบริหารท่ีมีและร่วมท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษาทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการร่วมพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสูงสุด 

โดยไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัจากขนาดของสถานศึกษามาเป็นเหตุผลในการบริหารสถานศึกษา การบริหาร

สถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารทุกคนต้องตระหนักในหน้าท่ีน้ีเพราะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญใน       

การช้ีน า การท่ีสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จเป็นองค์กรในระดับแนวหน้าได้นั้ น ต้องมี            

การก าหนดเป้าหมายและวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

 วาสนา สิงหะคเชนทร์ (2553 : 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง งานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการระบบบริหาร องค์การให้การบริหารงานอ่ืนบรรลุผล คือ งานธุรการ  การพฒันา

ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดการระบบการบริหารด้วยระบบเทคโนโลยี

ส า รสน เทศ  การดูแลอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนนักเรียน และการรับ

นักเรียน ส่งเสริมประสานงาน การจดัการศึกษาของบุคคล ขุมชน องค์การ และหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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 จารุวจัน์ สองเมือง ( 2016 : ออนไลน์ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1) ความเปล่ียนแปลงส าคัญทางการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 

2) ความท้าทายทางการบริหารในความเปล่ียนแปลง และ 3) เคร่ืองมือเพื่อการบริหารจดัการ

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ความเปล่ียนแปลงส าคญัทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงวิถี  
การด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั เปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตตั้ งแต่ต่ืนนอนจนกระทั่ง    
การกลบัไปสู่ห้องนอน ตวัอย่างปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลงเช่น เป็นยุคท่ีคนใช้คอมพิวเตอร์
โดยไม่รู้ตวัว่าใช้คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท่ีเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลง
รูปทรงเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชต่้างๆ เช่น นาฬิกา แวน่ตา ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ โทรศพัท ์ทั้งหมดสามารถ
ประมวลผลน าเสนอเสนอได ้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ  ยิ ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งกนัอยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผูค้นสามารถเช่ือมต่อ
และถ่ายโอนข้อมูลจ านวนมากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ และสามารถใช้อุปกรณ์ท่ี
หลากหลายในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

2. ความทา้ทายทางการบริหารในความเปล่ียนแปลง 
เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีเปล่ียนไป จากเดิมท่ีเน้นองค์ความรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บมา

เป็นเร่ืองของสมรรถนะของผูเ้รียน การละเลยเร่ืองของการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ดา้นการบริหาร
จดัการสถานศึกษาก็หมายถึงความลม้เหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีใน
การปรับเปล่ียนการบริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21  
2.2 ความเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคน  
2.3 การเขา้ถึงเทคโนโลยี   
2.4 ความหลากหลายและความขดัแยง้  
2.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

3. เคร่ืองมือเพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
จากความเปล่ียนแปลงและความทา้ทายขา้งตน้ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีแตกต่าง

จากในยุคท่ีผ่านมาเพื่อการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จ และเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะต้องมี             
การน าไปใชมี้ดงัน้ี 

 3.1 การจดัการความรู้ในองคก์าร  
3.2  การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง  
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3.3 การท างานอยา่งเป็นเครือข่าย  
3.4 ท างานร่วมกบัสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

จะเห็นได้วา่การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งด้านการด ารงชีวิต การติดต่อส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี รวมถึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งรับมือกบัความหลายของบุคคล สังคมรอบขา้ง การบริหารความขดัแยง้ต่างๆใน   
การบริหาร การสร้างเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดความทันสมัยทันเหตุการณ์
ตลอดเวลา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความทา้ทายของผูบ้ริหารทั้งส้ิน ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งน าพาองคก์รไปสู่
ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่าความหมายของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมี

บทบาทต่อการก าหนดทิศทางการบริหารในศตวรรษท่ี 21 เป็นผูน้ านโยบาย และน าพาสถานศึกษา

ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนที่มีคุณภาพเป็นมนุษย ์มีที่ประสิทธิภาพมี

ทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะสูง 

สอดคล้องกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ       

การติดต่อส่ือสาร การประสานงานและปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีความพร้อมใน          

ทุกสถานการณ์ มีการแสวงหาความรู้ทั้ งเชิงทฤษฏี ทักษะปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ี มีคุณธรรม

จริยธรรมและประสบการณ์  บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 

ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 
ทกัษะส าคญัส าหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 ดงักล่าวจะเป็นตอ้งอาศยัการจดัการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพราะการจดัการศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การสอนแบบเดิมๆ ท่ีเน้น       
การถ่ายทอดจากครูผูส้อนได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้จึงเป็นโจทยส์ าคญั
ส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูป        
การจดัการเรียนรู้จะส าเร็จไดก้็ตอ้งดว้ยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกบัความทา้ทาย
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

วิทยากร เชียงกูล (2552 : 19) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาว่า       
การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการกระจายอ านาจโดยตรงสู่สถานศึกษา เป็นรูปแบบการบริหาร
จดัการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใหม่ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั 
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ปรัชญา เวสารัชช์  (2554 : 3) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารการศึกษาเป็น           

การบริหารจดัการท่ีมีระบบและด าเนินการอยางต่อเน่ือง มีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเขา้ร่วม

ด าเนินการ มีรูปแบบขั้นตอน กติกา และวิธีด าเนินการ มีทรัพยากรสนบัสนุน และมีกระบวนการ

ประเมินผล การศึกษาเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2557 : ออนไลน์) กล่าวว่า การบริหารการศึกษามีความส าคญัมาก

เพราะการศึกษาของเยาวชนหรือคนในประเทศจะดีหรือเลว จะท าให้คนในประเทศแข่งขนักบัคน

ในประเทศอ่ืน ๆ ไดดี้หรือไม่ข้ึนอยูก่บัการบริหารการศึกษา หรืออีกนยัหน่ึงก็คือข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร

การศึกษาของบา้นเมืองนัน่เอง หากประเทศใดไดน้กับริหารการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่ง

แท้จริง มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจงานด้านการศึกษา และผลกระทบของการศึกษาต่อ

ความก้าวหน้าของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ประเทศนั้นก็จะมีความรุ่งเรือง ในทุกๆทาง 

ในทางตรงกันข้าม หากประเทศใดไม่มีนักบริหารการศึกษาท่ีเก่ง และท างานโดยก าหนดเอา

ความกา้วหนา้และความรุ่งเรืองของประเทศชาติเป็นธงชยัแลว้ ก็ยากท่ีประเทศนั้นจะรุ่งเรืองได ้

 โรบินสัน (Robinson. 2012 : 54 ) ไดเ้ขียนบทความออนไลน์เร่ือง “Crawling Out-of-the-

Box: 5 New Skills for 21" Century School Leaders” การคืบคลานออกจากกรอบ: 5 ทักษะใหม่ 

ส าหรับผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 กล่าวโดยสรุปได้วา่ส่ิงท่ีผูน้  าโรงเรียนจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อออก

จากแนวคิดเดิม ๆ คือ ทกัษะความเป็นผูน้ า ดงัน้ี 

 1. การสร้างสะพาน คือ ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งสามารถ “สร้างสะพานและน าคนให้

ขา้มไป เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะสามารถพบส่ิงใหม่ ๆ ได้ ทั้ งน้ีผูน้  าจะตอ้งใช้ทั้งความรู้ 

วธีิการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม 

นอกจากน้ีจะตอ้งมีความกลา้หาญและความซ่ือสัตยจึ์งจะสามารถน าคนไปยงัส่ิงใหม่ ๆได ้

 2. การผลักดันข้อจ ากัดและขยายมุมมอง คือ การคิดนอกกรอบ ทุกคนในองค์กรต้อง

เปล่ียนมุมมอง เพราะเราจะไม่สามารถคืบคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ ไดถ้า้ปราศจากการลองส่ิง

ใหม่ๆ 

 3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ การท่ีจะเป็นผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีความคิด

สร้างสรรค ์ประเด็นและปัญหาท่ีพบเจอในโรงเรียนตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ าท่ี สร้างสรรค ์

หากระบวนการ วธีิใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. การสร้างสรรคน์วตักรรม คือ ผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะสามารถออก จากกรอบ

แนวความคิดแบบเดิม ๆ ได้ดว้ยการหาวิธีท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ น าวิธีการใหม่ๆ มาใช้ก าจดั
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อุปสรรค ซ่ึงนวตักรรมเป็นกุญแจส าคญัส าหรับทกัษะการเป็นผูน้  าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

 5. มุ่งเนน้ไปท่ีขนาดเล็กท่ีสุด “จุดเปล่ียนใหญ่กวา่” การออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆ 

นั้น ผูน้  าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งให้ความส าคญัในส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดแต่ให้ความแตกต่างท่ียิง่ใหญ่ 

ท่ีสุด คือ มุ่งเนน้กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมจะช่วยใหคื้บคลานออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สามารถกระท าใหเ้กิดข้ึนภายในคร้ังเดียวจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

โบยาติส  (Boyatris. Online. 1982) กล่าวถึงงานวิจัยต่าง ๆ  ใน องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื่อหาความมีประสิทธิผลทางการบริหาร สมรรถนะท่ีกล่าวถึงประกอบด้วย 

คุณลกัษณะ (Traits) แรงขบั (Motive) ทกัษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) ภาพลกัษณ์ของตนเอง 

(Self -image) และพฤติกรรมเฉพาะดา้นบางประการส าหรับเหตุการณ์ส าคญั (Critical incident) 

ท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือนั้ นคดัเลือกมาจากผล การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารก่อน ตามลาดับของความมี

ประสิทธิผลของเหตุการณ์ส าคัญเหล่านั้นเม่ือได้ แล้วจึงน าไปใช้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง 253 คน ในทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลระดบัต ่า ระดบัปานกลาง และระดบัสูง 

จากพฤติกรรมตามเหตุการณ์ท่ีสัมภาษณ์ได ้จากผูบ้ริหารเหล่าน้ีน าไปวิเคราะห์หาสมรรถนะในแง่

คุณลกัษณะ (Traits) และทกัษะ (Skills) ท่ี ผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งในสถานการณ์นั้น จากผลการศึกษา

พบว่าสมรรถนะแบบมีประสิทธิผลและแบบไม่มีประสิทธิผลท่ีได้จาการวิจยัด้วยเทคนิคการ

วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญั (Critical incident) สามารถน ามาใชใ้นการแยกแยะผูบ้ริหารแบบ

มีประสิทธิผลออกจากผูบ้ริหารท่ีไร้ประสิทธิผล โดยสมรรถนะดงักล่าว ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้น

บุคลิกภาพ แรงขบั ทกัษะดา้นความคิด และทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล จากการศึกษา

ผลงานวจิยัท่ีส าคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าดงักล่าวมาแลว้ 

จะเห็นได้ว่าความส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ

กระตุน้ ส่งเสริมให้การบริหารงานในบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง

ประกอบดว้ยบทบาทในฐานะผูน้ า บทบาทในฐานะผูรั้กษาระเบียบวินยัของผูเ้รียน บทบาทในฐานะ

ผูป้ระเมิน บทบาทในการพฒันาการด าเนินงานและการประเมินโครงการ บทบาทในการทบทวน

นโยบายและกระบวนการภายใน บทบาทในการ ก าหนดตารางบทบาทในการจา้งครูใหม่ บทบาท

ในการปกครองและชุมชนสัมพนัธ์และบทบาทในการมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดส าคัญของการผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 
วจิารณ์ พานิช (2556: 10) น าเสนอแนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ความหมาย 

และประเภทของทกัษะ (Skills) ความสามารถในการกระท าการลงมือท าหรือการปฏิบติัซ่ึงตอ้ง
อาศยัความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนตามมา โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลลงมือ ก็จะตอ้งรู้วิธีการท าส่ิงนั้นก่อน 
เม่ือรู้วิธีการแลว้ผูท้  าจะตอ้งลงมือท าตามวิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ง ท าได ้ท าเป็น ท าคล่อง 
ท าช านาญจึงเกิดเป็นทกัษะในระดบัต่าง ๆ กนั ดงันั้นทกัษะจึงหมายถึงความสามารถในการท าท่ีมี
ลกัษณะเป็นขั้นตอน ทกัษะจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ทกัษะกระบวนการ (Process skills) ประเภท
ของทักษะกระบวนการมีหลายประเภท  แต่ท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มี           
3 ประเภทดงัน้ี ทกัษะกระบวนการปฏิบติั (Performance skills) หมายถึงความสามารถในการกระท า 
หรือการปฏิบัติงานใด  ๆ อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อให้งานนั้ นส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ         
การกระท า ทักษะน้ีสามารถสังเกตเห็นโดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูก้ระท า  เช่น 
ทกัษะการพูด อ่าน เขียน ทกัษะการเย็บปักถกัร้อย ทกัษะการท างานช่าง ทกัษะการวาดรูป เล่น
ดนตรี และอ่ืน ๆ อีกมาก ทกัษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นบัเป็น
ทกัษะท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ทกัษะกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถ
ในการใชส้มองด าเนินการคิดให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในสมองของบุคคลท่ี
มองไม่เห็น ผูอ่ื้นจะทราบไดก้็ต่อเม่ือผูคิ้ดแสดงออกในการบอกเล่าหรืออนุมานอา้งอิงจากผลงานท่ี
ท า ทกัษะการคิดมีจ านวนมากทั้งทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น ทกัษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการคิดวิพากษ์ คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะทางปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 ท่ี จ  าเป็นส าหรับผู ้เรียน  ทักษะ
กระบวนการทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เป็นทกัษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้าม  ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการลดขจดัความขดัแยง้ เป็นต้น 
นอกจากน้ีทักษะกระบวนการทางสังคมยงัหมายรวมถึง  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Skills) และทกัษะด้านในของบุคคล (Intrapersonal Skills) ดว้ย เช่น ทกัษะการรู้จกั
ตนเอง การมีสติรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง ทบทวน และ
ปรับปรุงตนเอง จะเห็นได้ว่าทกัษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงท่ีเป็นการกระท าท่ีมี
ล าดับขั้ นตอน  แต่แตกต่างกันในส่ิงท่ีกระท าหรือแสดงออก  ทักษะปฏิบัติเป็นการกระท าท่ี
แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  แต่ทกัษะทางปัญญาเป็นการกระท า
ภายในสมองท่ีมองไม่เห็น ส่วนทกัษะทางสังคมมีลกัษณะเช่นเดียวกบัทกัษะปฏิบติั แต่มีความ
ซบัซอ้นและมีตวัแปรเก่ียวขอ้งท่ีควบคุมไดย้ากจ านวนมาก 
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พรชัย เจดามาน (2560 : ออนไลน์) กล่าวว่าผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด์ 4.0 ส่ิงท่ี   
ทา้ทายความสามารถ คือ ความสามารถน าพาองคก์รของตนให้อยูใ่นฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลงได้
หรือไม่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการคน้หา   
การเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้อง และทราบวิธีท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้ งจาก
ภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบใน    
การมองหาและคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลง ด้านวิธีท่ีถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับ                 
การเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่าง              
การเปล่ียนแปลงกบัความต่อเน่ือง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถ
สร้างจิตส านึกให้องค์กรในฐานะท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง อีกทั้ งยงัท าให้องค์กรมองเห็นว่า       
การเปล่ียนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ภายใตบ้ทบาทส าคญัดงัน้ี 

1. การท าความรู้จักกับการเป ล่ียนแปลง (To Make the Change) การเป ล่ียนแปลง            
ท่ีเกิดข้ึนมาจากการแข่งขนัท่ีไร้พรมแดน โลกก าลงัอยูใ่นยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นเม่ือผูน้ าเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงแล้ว      
ก็จะสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงได้ โดยการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา                  
มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ร  

2. ผูน้  าตอ้งสร้างการเปล่ียนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของแผนปฏิบติั
การในการปรับแต่งส่ิงต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอยา่งรวดเร็วหรือกระท าอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปล่ียนแปลงนั้น จะตอ้งเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงก่อนแล้วจึง
ก าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการกบัความเปล่ียนแปลงซ่ึงตอ้งอาศยัการวาง
แผนการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผนท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและ           
ความร่วมมือจากทุกคนในองคก์ร มีการเสริมแรงให้กบัความเปล่ียนแปลงโดยการช้ีแจงใหบุ้คลากร
ในองค์กรทราบถึงความเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแสดงความขอบคุณ      
ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีส่วนช่วยใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงแลว้จึงท าการประเมินผลต่อไป 

 3. การเป็นตัวแทนความเปล่ียนแปลง (Change Agent) การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
หรือมีหนา้ท่ีในการจดักระบวนการเปล่ียนแปลงภายในองคก์รเพื่อพฒันา เนน้ผลการปฏิบติังานโดย
ส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปท่ีผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผล     
การด าเนินงานขององคก์ร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆท่ีองคก์รเผชิญอยู ่เช่น 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
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4. การเป็นนกัคิด นกัพฒันาท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก (The Thinkers Developers 
keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
และไม่ยดึติดต่อส่ิงใด  

5. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย (Democratic Administrational) รับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหากบับุคลากรในองคก์ร  

6. การเป็นผู ้ประสานงานในองค์กรให้ เกิดการท างานท่ี ราบ ร่ืน (Organization is 
Coordinating a Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอก
องคก์รใหเ้กิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจดัการศึกษา  

7. การประนีประนอม (Compromise) ผูน้ าตอ้งพยายามไม่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ
ขดัแยง้ในองคก์ร เป็นผูป้ระนีประนอมเม่ือเกิดปัญหา  

8. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผูน้ าต้องสนับสนุนให้ทุกคนท ารายงานผล    
การด าเนินงาน และน ารายงานมาประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนทราบ  

9. การประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผู ้น าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู ้ร่วมงาน       
ทุกเร่ือง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูร่้วมงาน การพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้ทุกคนมีความก้าวหน้า การให้อภยั การตกัเตือน การเป็น
กลัยาณมิตร 

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557) น าแนวคิดของ Hoyle, English and 
Steffy (2005) ซ่ึงไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง ทกัษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จของผู ้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 (Skills for Successful 21st Century School Leaders) สรุปไดท้กัษะ 10 ทกัษะ ดงัน้ี  

1. ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (Skillsin Visionary Leadership)  
2. ทกัษะดา้นในการก าหนดนโยบายและการปกครอง (Skills in Policy and Governance)  
3. ทักษะการส่ื อสารและความสั มพันธ์ ระหว่ างชุมชน (Skills in Communication and 

Community Relations)  
4. ทกัษะการบริหารจดัการองคก์ร (Skillsin Organizational Management)  
5.  ทั กษะการวางแผนและการพัฒนาหลั กสู ตร (Skills in Curriculum Planning and 

Development)  
6. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ (SkillsinInstructionalManagement)  
7. ทักษะการประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร (Skills in Staff Evaluation and 

Personnel Management)  
8. ทกัษะในการบริหารจดัการบุคลากร (Skills in Staff Management)  
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9. ทกัษะการวิจยัทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผน (Skills in Educational 
Research, Evaluation and Planning)  

10. ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผูน้ า (Values and Ethics of Leadership) (แพรดาว 
สนองผนั 2557 : 34) 

โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง คือความเป็นจริงของสังคมใหม่ท่ีมี
ปัญหาท้าทายส าหรับผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์  (New Zealand Ministry of 
Education. 2013. อ้างถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ . 2556 : 70 -75) กล่าวถึง โมเดลภาวะผู ้น าทาง
การศึกษา (Educational Leadership Model) ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงเร่ืองของ คุณภาพ (Qualities) 
ความรู้(Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผูน้ าทางการศึกษา สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งน าสถานศึกษาของตนเองเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาของตนเองในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ปรับปรุงผลลพัธ์ของนกัเรียนทุกคน  
2. ริเร่ิมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล  
3. ส ารวจและสนบัสนุนการใช ้ICT และ E - Learning  
4. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้  
5. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ 
6. พฒันาคนอ่ืนใหเ้ป็นผูน้ า 
โมเดลภาวะผูน้ าทางการศึกษาดังกล่าว ได้ก าหนดให้ความสัมพนัธ์ (Relationship)         

เป็นศูนย ์กลางมีกิจกรรมภาวะผู ้น าและคุณภาพของภาวะผู ้น าท่ีมีประสิทธิผล  (Qualities of 

Effective Leadership) เป็นองคป์ระกอบรายรอบอยู ่ดงัภาพประกอบ 2 

 
ภาพประกอบ 2 โมเดลภาวะผูน้ าทางการศึกษา  

ท่ีมา : New Zealand Ministry of Education. 2013.  อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 71 
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จากโมเดลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบของภาวะผู ้น าทางการศึกษา ได้แก่ 

ความสั มพัน ธ์  (Relationship) ซ่ึ งอยู่แกนกลาง  และมีพื้ น ท่ี ก ารป ฏิบั ติ  (Areas of practice) 

ประกอบดว้ย วฒันธรรม (Culture) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) ระบบ (System) ความเป็นหุ้นส่วน

และเครือข่าย  (Partnership and networks) รวมทั้ งกิจกรรมภาวะผู ้น าท่ีประกอบด้วย  การน า         

การเปล่ียนแปลง  (Leading change) และการแก้ปัญหา (Problem solving) และวงนอกท่ี เป็น

องคป์ระกอบของคุณภาพของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล (Qualities of Effective Leadership) 

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557 : 42-50) กล่าวว่า ทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะ ดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้นมนุษย ์

3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 4) ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน 5) ทกัษะดา้นความรู้ความคิด 

6) ทกัษะดา้นการบริหาร 7) ทกัษะดา้นการวางแผน 8) ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

9) ทกัษะดา้นการประเมิน 10) ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหาร

จดัการ และ 11) ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน  

วิกเตอร์ (Victor. 1969 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 63) ได้กล่าวถึงทศันคติ 10 

ประการส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ว่าศตวรรษท่ี 11 ตอ้งการภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ (Corporate 

Leadership) มากกวา่แบบใชอ้ านาจหรือการบงัคบัผูน้ าจะตอ้งให้การศึกษาและสร้างแรงบนัดาลใจ

ให้กบัผูต้ามและจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการส่ือสารผูน้ าในปัจจุบนั

และอนาคตจะตอ้งพฒันาทศันคติใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนดงัน้ี  

1. ทนัสมยั (Modernization) มองอนาคตอยา่งมีวสิัยทศัน์  

2. มีสัมพนัธภาพ (Relationships) สร้างมิตรภาพท่ีเขม้แขง็ และย ัง่ยนื  

3. ปรับตวั (Adaptability) ตอบสนองความไม่แน่นอนไดร้วดเร็ว  

4. มุ่งมัน่ (Assertienss) เขา้ใจความขดัแยง้ จดัการดว้ยสมอง  

5. สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ไม่บงัคบั แต่จูงใจสร้างแรงบนัดาลใจ 

6. ทะเยอทะยาน (Aspiration) มุ่งสร้างความส าเร็จ  

7. โปร่งใส (Transparency) สร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน 

8. เป็นพี่เล้ียง (Mentoring) เป็นท่ีเล้ียงมากกวา่เป็นผูส้อน 

9. ซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Honesty) ไม่โกหกหลอกลวง  

10. มีพนัธะรับผิดชอบ  (Accountadility) ค านึงถึงค ามั่นสัญญา ค านึงถึงความล้มเหลว 

ปรับทิศทางหากไม่ถูกตอ้งหรือไม่บรรลุผล 
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จะเห็นไดว้า่คุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเป็นทั้งผูน้  าดว้ยจะ

ช่วยขบัเคล่ือนให้องค์กรประสบความส าเร็จและก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก ผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาให้เด็กไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจสติปัญญา มีทกัษะ

ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลง

ปรับตวัเรารับบริบทการพฒันาในอนาคตและมีศกัยภาพในการร่วมกนัพฒันาประเทศ บริหารมือ

อาชีพจะต้องเป็นผูน้ าทางการศึกษาจะช่วยสามารถให้จดัการศึกษาประสบความส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนทั้งในส่วนระดบักลางและสถานศึกษา 

โทสต์มาสเตอร์ (Toastmaster. 2013 : 21) ซ่ึงเป็นสมาคมการศึกษาภาวะผูน้ าและการพูด

ในแคลิฟอร์เนียตอนใต ้ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 ยงัเน้นให้ความส าคญักบั

ลกัษณะพิเศษ การส่ือสารท่ีชดัเจน การเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน ความยดืหยุน่ มุ่งการเปล่ียนแปลง 

การฝึกสอนท่ีสม ่าเสมอ ความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์และการน าโดยแบบอยา่ง และยุคศตวรรษท่ี 21 

ผูน้  าจ  าเป็นจะตอ้งมีทกัษะดงัน้ี 1) มีลกัษณะพิเศษ (Character) 2) มีวิสัยทศัน์ (Vision) 3) มีความมุ่ง

มนัเด็ดเด่ียว (Passion) 4) มีทกัษะการส่ือสาร(Communication) 5) มีทกัษะการสอนงาน (Coaching 

Skills) 6) ความสามารถในการสร้างคุณค่า (Ability to Create Value) 7) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 

8) ความสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ (Comfort with Ambiguity) 9) ความร่วมมือ(Collaboration) 

10) เป็นนกัแสวงหาความรู้ (Knowledge Seekers) 

เดริคเมียโด (DerickMeado. 2016 : ออนไลน์) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน ไดเ้ขียนบทความ
เร่ือง The Role of the Principal in Schools ไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถาน  
ศึกษายุคใหม่ท่ีส าคญั 9 บทบาท ดงัน้ี  

1. บทบาทในฐานะผู ้น า  (Role as School Leader) ประกอบด้วยก ารเป็ นผู ้น า ท่ี มี
ประสิท ธิภาพ  (Being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนา             
การประเมินผลครูผูส้อน และนโยบายการพฒันาโรงเรียน เป็นตน้  

2. บทบาทในฐานะผูรั้กษาระเบียบวินยัของผูเ้รียน (Role in Student Discipline) งานส่วน
ใหญ่ของผูบ้ริหาร การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนท่ีผูบ้ริหารต้องสร้างความเขา้ใจให้แก่ครูทุกคน และ
ตั้งเป้าหมายของการน าไปใชก้บัผูเ้รียนจะท าใหง้านง่ายข้ึน  

3. บทบาทในฐานะผูป้ระเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ต้องมี
ความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีครูผูส้อนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งจดั ให้มีการประเมินตามกระบวนการดา้นคุณภาพครูอยา่งมีความเป็น
ธรรม และตอ้งช้ีใหเ้ห็นทั้งจุดแขง็และจุดอ่อนของ การปฏิบติัหนา้ท่ีของครู  
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4. บทบาทในการพฒันา  การด าเนินงาน และการประเมินโครงการ (Role in Developing, 
Implementing, and Evaluating Programs) เป็นหน่ึงบทบาทท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีการพัฒนา 
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเพิ่มข้ึน โครงการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมพื้นเพื่อเป็น
แนวทางเดียวกนัและตอ้ง มีการประเมินทุกปี และพฒันาเสมอถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 

5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (role in Reviewing Policies 
and Procedures) เอกสารส าคญัอย่างหน่ึงของการบริหาร (Governing) โรงเรียน คือ คู่มือนักเรียน 
(Student Handbook)ถือเป็นตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัสามารถท าให้งานของผูบ้ริหารง่ายข้ึน ให้นกัเรียน ครู และผูป้กครองไดรู้้นโยบายและ
ขั้นตอนการท างานประสบผลส าเร็จได ้ 

6. บทบาทในการก าหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางตอ้งท าทุกๆปี
ซ่ึงจะเป็นภาระงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งการสร้างข้ึนมาเอง ไดแ้ก่ ตารางการตีระฆงัการเขา้เรียน ตาราง
การปฏิบติังาน ตารางการ ใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ฯลฯ ตรงข้าม
ผูบ้ริหารตอ้งตรวจสอบแต่ละตารางเหล่านั้นวา่ ไม่ท าให้บุคลากรแต่ละคนตอ้งมีตารางมากเกินใน
แต่ละปี  

7. บทบาทในการจ้างครูใหม่  (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าท่ีส าคัญของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียน ตอ้งจา้งหรือรับครูและเจา้หน้าท่ีเขา้มาใหม่ในการท างานได้อย่างถูกตอ้ง ดว้ย
กระบวนการสัมภาษณ์หรือ อบรมจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  

8. บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพอ่แม่และสมาชิกใน
ชุมชน สามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลายของพื้นท่ี การสร้างความสัมพนัธ์กับ
บุคคลและธุรกิจในชุมชน สามารถช่วยให้โรงเรียนอยา่งมาก รวมถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บบริจาคเวลา
ส่วนตวัและการสนบัสนุนในเชิงบวกโดยรวม  

9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) ผูน้ าหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนกัอยู่
ในมือท่ีต้องสั่งการลงไป ผู ้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดย
มอบหมายให้กบับุคคลท่ีมีความรู้และไวว้างใจผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไม่มีเวลามาก
พอท่ีจะท าทุกอยา่งท่ีตอ้งการท าดว้ยตวัเอง จึงตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนๆ มาช่วยท า เพื่อให้ผลงานบรรลุผล
ส าเร็จ 

จรวยพร ธรณินทร์ (2550 : 22-23 ) กล่าวว่าทกัษะของผูบ้ริหารยุคใหม่ควรมี 20 ทกัษะ 
ประกอบดว้ย 10 ทกัษะขั้นพื้นฐาน และ 10 ทกัษะขั้นกา้วหนา้ ดงัน้ี  

ทกัษะขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
1. การวางยทุธศาสตร์และก าหนดโครงการ  
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2. การบริหารการเงินตามระเบียบ  
3. การบริหารบุคคลท่ีครบวงจร  
4. การใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารและจดัการศึกษา  
5. ทกัษะในการประชุม  
6. ทกัษะการประเมินความส าเร็จของโครงการ  
7. การเขียนรายงาน การสรุปวเิคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่  
8. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงาน   
9. การน าการเปล่ียนแปลงและการสร้างความเขม้แขง็ของทีมงาน 
10. การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพและความเส่ียง  
ทกัษะขั้นกา้วหนา้ ประกอบดว้ย 
11. การบริการลูกคา้  
12. การบริการจดัการ  
13. แผนการตลาด  
14. การจดัการงานโฆษณาและสร้างภาพลกัษณ์  
15. การผลิตก าลงัคนท่ีตลาดตอ้งการ  
16. การสร้างเครือข่าย  
17. ทกัษะการน าเสนอและขายแนวคิด  
18. การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์  
19. การบริหารในรูปคณะกรรมการ 
20. การบริหารความส าเร็จ 
ล็อค (Loc. 2010 : 9) อาจารย์ประจ าภาควิชาทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

แห่งชาติเวียดนาม ไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัทกัษะการบริหารจดัการนั้นเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับ ผูน้ าทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะส าหรับผูเ้รียนใน 
หลักสูตรทางการบริหารการศึกษาในเวียดนามข้ึนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
นอกจากน้ี Loc ยงัไดศึ้กษาผลการศึกษาของ Lieu ในปี 2009 ซ่ึงไดส้ ารวจนกัศึกษาผูท่ี้ก าลงัจะจบ 
การศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษา (Educational Management) ในปี 
2006-2007 และ 2007-2008 เก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร จากผลการท่ีสะทอ้นศตวรรษท่ี 21ไดจ้ดัท า
หลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการศึกษา ดงัน้ี 
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1. การสร้างพนัธกิจและกลยุทธ์การบริหารจดัการ (Mission Building and Strategic  
Management) 

2. แบบภาวะผูน้ า (Leadership Styles) 
3. การใช้  ICT เป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศการเรียน รู้ (Using ICT as Part of The 

Learning Environment) 
4. การบริหารการจดัการเรียนและการสอน (Management of Learning and Instruction)  
5. การบริหารวฒันธรรมโรงเรียน (Management of School Culture)  
6. การแนะน าและใหค้  าปรึกษา (Guidance and Counseling)  
7. การบริหารการเปล่ียนแปลง (Management of Change)  
8. การบริหารการเงิน (Management of Finance)  
9. การบริหารคุณภาพ (Management of Quality)  
10. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) 
พุชชิโอ และคณะ (Puccio and etal. 2011: 9) กล่าวว่าทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร     

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วยทกัษะดังต่อไปน้ี  

1) ทักษะการสร้างทีมงานท่ี มีประสิทธิผลสู ง (Highly Effective Team Building Skill) 2) ทักษะ                 

การแกปั้ญหา (Problem- Solving skills) 3) ทกัษะการวางแผนโครงการ (Planning - Projectskills) 4) ทกัษะ

การก ากบัการปฏิบติังาน (Performance Monitoring Skills) 5) ทกัษะการส่ือสารท่ีดี(Communication and 

Climate set Skills) 6) ทักษะการสร้างสัมพันธ์ (RelationshipBuildingup Skills) 7) ทักษะการสอนงาน 

(Coachingskills) 8) ทกัษะทางสังคม (Socialskill) 9) ทกัษะการตดัสินใจ (Decisionmaking Skil) 10) ทกัษะ

การกระตุ้นจูงใจ (Motivational Skills) 11) ทักษะการคิดเชิงสะท้อนผล (Reflective& Thinking Skills)      

12) ทกัษะการจดัการตนเอง (Self - Management Skills) 13) ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยี (Technological 

Skills) 14) ทกัษะดา้นการเรียนการสอน (Pedagogical skills) และ15) ทกัษะดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Intelligence Skills) 

จากทศันะของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้

ขอ้สรุปเป็นตวัแปรการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดงัแสดงในตาราง  2 
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ตาราง 2 การวเิคราะห์บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

                             นักวชิาการ                                                              

ตัวแปร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

คว
าม
ถี่ 

1.ความเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21             1 
2.เทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน             4 
3.มนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน             7 
4.คตินิยมค่านิยมจริยธรรม              1 
5.การบริหารงานวชิาการ             1 
6.การบริหารระบบเทคโนโลยี 

   สารสนเทศและการส่ือสาร 
            5 

7.การบริหารงานอาคารสถานท่ี             1 
8.การริเร่ิมสร้างสรรคส์ร้างกลยทุธ             1 

9.ภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์             6 

10.การบริหารสภาวะสังคม 
     ในศตวรรษท่ี 21 

            2 

11.การบริหารความหลากหลาย  

     และความขดัแยง้ 
            1 

12.การเพิ่มประสิทธิภาพการ 

     บริหารจดัการ 
            2 

13.การบริหารจดัการองคค์วามรู้ 

    ในองคก์ร 
            2 

14.การสร้างวฒันธรรมองคก์ร             1 
15.การท างานร่วมกนัเพื่อการ   

     เรียนรู้การจดัการเรียนการสอน  
            1 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

  

หมายเหตุ การวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตาม

แนวคิดของนักวิชาการทั้ ง 12 คน ได้แก่  1) วิจารณ์  พานิช (2556 : 10), 2) พรชัย เจดามาน 

(2560:ออนไลน ์), 3).ฮอยล์ อิงลิช และสเตฟฟ่ี  ( Hoyle, English and Steffy. 2005. อ้างถึงใน            

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์. 2557 : 34), 4) ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker. 1954.     

อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ. 2556 : 70-75), 5) กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ (New Zealand 

Ministry of Education. 2013. อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 71), 6) แพรดาว สนองผนั และ

                             นักวชิาการ

ตัวแปร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

คว
าม
ถี่ 

16.บริหารความประพฤติ   

     ระเบียบวนิยั  
            2 

17.การประเมินประสิทธิภาพครู              2 
18.การพฒันาการด าเนินงาน 

     และประเมินงานโครงการ  
            2 

19.ก าหนดนโยบายแนวทาง 

     ปฏิบติังานในองคก์ร 
            2 

20.การบริหารจดัการบุคลากร   

     และทรัพยากรมนุษย ์
            2 

21.การมอบหมายงานรับผดิชอบ             1 
22.ทกัษะกระบวนการทางปัญญา             3 
23.การวางแผนพฒันาหลกัสูตร             2 
24.การปรับตวัยดืหยุน่การ

บริหาร 
            3 

25.การบริหารทกัษะการด าเนิน 

     ชีวติ 
            3 

26.บริหารงานการเงิน              1 
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เสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557:42-50), 7)  สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561 :ออนไลน์), 8) วิกเตอร์ (Victor. 

1969. อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ. 2556 : 63), 9) โทสต์มาสเตอร์ (Toastmaster. 2013 : 21),         

10) เดริคเมียโด (DerickMeado. 2016 : ออนไลน์), 11) ล็อค (Loc. 2010 : 9 ), 12) พุชชิโอ แมนซี และ    

เมอร์ดอก (Puccio, Murdock, and Mance. 2011 : 9) 

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะห์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากทศันะนกัวชิาการ

พบวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มี 26 ตวัแปร เม่ือพิจารณาความถ่ีของตวัแปรสรุปได้

วา่ มีตวัแปร 7 ดา้นท่ีมีความถ่ีสูงจ านวน 4-7 ความถ่ีคือ คือ 1) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน 

2) ด้านภาวะผูน้ าที่มีวิสัยทศัน์ 3) ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4) ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน มาเป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน ไวด้งัน้ี  

วิจารณ์  พานิช  (2556: 10) น าเสนอแนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ไวว้่า 

ทกัษะกระบวนการทางสังคม (social skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เป็น

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(interpersonal skills) และทกัษะดา้นในของบุคคล (intrapersonal skills)  

พรชยั เจดามาน (2560 : ออนไลน์) กล่าววา่ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 เป็นผูป้ระสานงานในองคก์ร

ให้ เกิ ด ก ารท าง าน ท่ี ราบ ร่ืน  (Organization is Coordinating a Smooth Operation) มุ่ งให้ เกิ ด

ประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอกองคก์รใหเ้กิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจดัการศึกษา 

ตอ้งมีการประนีประนอม (Compromise) ผูน้ าตอ้งพยายามไม่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความขดัแยง้ใน

องค์กร เป็นผูป้ระนีประนอมเม่ือเกิดปัญหา มีการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ผูน้ าตอ้ง

สนับสนุนให้ทุกคนท ารายงานผลการด าเนินงาน และน ารายงานมาประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง

และสาธารณชนทราบ มีการประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผูน้ าจะตอ้งให้ความช่วยเหลือ

ผู ร่้วมงานทุกเร่ือง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผูร่้วมงาน การพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้ทุกคนมีความก้าวหน้า การให้อภยั การตกัเตือน    

การเป็นกลัยาณมิตร 

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557 : 42-50) น าแนวคิดของ Hoyle English 

and Steffy (2005) และสรุปว่าทักษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จของผู ้บริหารสถานศึกษาใน
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ศตวรรษท่ี 21 (Skills for Successful 21st Century School Leaders) ประกอบด้วยทักษะการส่ือสาร 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน (Skills in Communication and Community Relations)  

จรวยพร ธรณินทร์ (2550 : 22-23 ) กล่าวไว้ว่า ทักษะของ ผู ้บริหารยุคใหม่ควรมี          

การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงาน   

เดริคเมียโด (DerickMeado. 2016) กล่าวไวว้า่บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 คือบทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพนัธ์  (Role in Government and Relation 

Community) ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในโรงเรียนและ

ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสการส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและเป็นประโยชน์  

 วิกเตอร์ (Victor.  1969. อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ. 2556 : 63) ได้กล่าวถึงทัศนคติ 10 

ประการส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งให้การศึกษาและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้ามและจาก

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการส่ือสารผูน้ าในปัจจุบนัและอนาคต

จะต้องพฒันาทศันคติใหม่ๆให้เกิดข้ึน และตอ้งมีสัมพนัธภาพ (Relationships) สร้างมิตรภาพท่ี

เขม้แขง็ และย ัง่ยนื  

พุชชิโอ แมนซี และ เมอร์ดอก (Puccio, Murdock and Mance. 2011 : 9) กล่าวไวว้า่ทกัษะ

ท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมให้เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ย

ทกัษะการสร้างสัมพนัธ์ (RelationshipBuildingup Skills) 

สรุปไดว้่า ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน หมายถึง ความสัมพนัธ์ของมุษยท่ี์มีต่อ

กนัทั้งในองค์กรและชุมชนรวมถึงภายนอกองค์กร การพบปะ การส่ือสาร ลว้นมีความส าคญัอยา่ง

มากกบัการบริหารงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจของบุคคลในองคก์ร ผูบ้ริหาร

ตอ้งมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับบุคคลอ่ืน ๆ สร้างการยอมรับ     

นับถือ การให้ความร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์กันระหว่างบุคคลต่อบุคคล ตลอดจนองค์กร        

ต่อองค์กร ก่อให้เกิดความเช่ือมโยง เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ผูบ้ริหารจะตอ้ง

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อชุมชนรอบขา้งสถานศึกษา มีน ้าใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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2 . ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทศัน์ 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทกัษะดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ ไวด้งัน้ี  

วจิารณ์ พานิช (2556: 10) ไดก้ล่าวไวว้า่แนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะ

การเป็นผูน้ าและผูต้าม เป็นทกัษะปฏิบติัเป็นการกระท าท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน  

พรชัย เจดามาน (2560 : ออนไลน์ ) กล่าวว่าผู ้น าในศตวรรษท่ี  21 : ไทยแลนด์  4.0 คือ 

ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงได้ห รือไม่  ผู ้น า                 

การเปล่ียนแปลงจะมองเห็นการเปล่ียนแปลงวา่เป็นโอกาส การทราบวิธีการคน้หาการเปล่ียนแปลง

ท่ีถูกตอ้ง ผูน้ าตอ้งสร้างการเปล่ียนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของแผนปฏิบติัการ

ในการปรับแต่งส่ิงต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่างรวดเร็วหรือกระท าอย่างค่อย

เป็นค่อยไป การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง หรือมีหนา้ท่ีในการจดักระบวนการเปล่ียนแปลงภายใน

องค์กรเพื่อพฒันา เนน้ผลการปฏิบติังานโดยส่วนรวมมากกวา่การเนน้ไปท่ีผลงานของแต่ละคนใน

องคก์ร ให้บุคลากรในองคก์รรับรู้ถึงผลการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ และ

วกิฤตการณ์ต่างๆท่ีองคก์รเผชิญอยู ่เช่น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557) น าแนวคิดของ ฮอยล์ อิงลิช และสเตฟฟ่ี 

(Hoyle, English and Steffy. 2005) กล่าวไวว้่า ทักษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จของผู ้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Skills for Successful 21st Century School Leaders) ประกอบด้วย

ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (Skillsin Visionary Leadership)  

เดริคเมียโด (DerickMeado. 2016 : ออนไลน์) กล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่

ตอ้งมีบทบาทในฐานะผูน้ า (Role as school leader) ประกอบด้วย การเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Being an effective leader)  

ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker. 1954. อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 70-75) 

กล่าวไวว้า่ศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะ (skills) ของผูน้ า

ทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งน าสถานศึกษาของตนเองเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 พฒันา

คนอ่ืนใหเ้ป็นผูน้ า 

กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education. 2013. อา้งถึงใน 

วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 71) จากโมเดลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบของภาวะผูน้ าทาง

การศึกษา  กล่าวว่าภาวะผู ้น า ท่ีประกอบด้วย  การน าการเป ล่ียนแปลง  (Leading change)               
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และการแก้ปัญหา (Problem solving) และวงนอกท่ีเป็นองค์ประกอบของคุณภาพของผูน้ า ท่ีมี

ประสิทธิผล (Qualities of effective leadership)  

โทสต์มาสเตอร์ (Toastmaster. 2013 : 21) กล่าวถึงทักษะภาวะผูน้ําสําหรับศตวรรษท่ี 21     

ยงัเน้นให้ความสําคญักบัลกัษณะพิเศษยุคศตวรรษท่ี 21 ผูน้าํจาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะดงัน้ี 1) มีลกัษณะ

พิเศษ (Character) 2) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 3) มีความมุ่งมนัเด็ดเด่ียว (Passion) 4) มีทกัษะการส่ือสาร

(Communication) 5) มีทักษะการสอนงาน (Coaching Skills) 6) ความสามารถในการสร้างคุณค่า 

(Ability to Create Value) 7) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 8) ความสามารถจัดการกับความขัดแย้ง 

(Comfort with Ambiguity) 9) ความร่วมมือ (Collaboration) 10) เป็นนักแสวงหาความรู้ (Knowledge 

Seekers)  

ล็อค (Loc. 2010 : 9 ) กล่าวไวว้า่เก่ียวกบัทกัษะการบริหารจดัการนั้นเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ 

ผูน้ าทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับผู ้เรียนใน 

หลกัสูตรทางการบริหารการศึกษา แบบภาวะผูน้ า (Leadership Styles) 

สรุปได้ว่า ด้านภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ หมายถึง ภาวะผูท่ี้น าท่ีสามารถเป็นต้นแบบใน    

บริหารได้ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นต้นแบบ แบบอย่างท่ีดีและเป็นผู ้น า โดยใช้ทักษะ            

การแกปั้ญหาเพื่อน าพาองคก์ารไปสู่ผลลพัธ์ท่ีประสงค ์เป็นผูป้ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมรับ

ความสามารถของคณะท างานหรือ ผูร่้วมงานท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถเป็นผูน้ าก าหนดขอบข่าย

ของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยความรับผิดชอบน าพาสถานศึกษาให้มีความพฒันาใน        

ทุกดา้น ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์กวา้งไกลสู่การพฒันาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัทกัษะดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ไวด้งัน้ี  

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557 : 42-50) กล่าวไวว้่า ทกัษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและ

การบริหารจดัการ  

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2561 : ออนไลน์) กล่าวว่า ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ สามารถรับรู้เขา้ใจการใช ้และการจดัการส่ือสารสนเทศ 

เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมยัใหม่อยา่งเท่าทนั สามารถบริหารจดัการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิค
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วทิยาการต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และ

เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

จรวยพร ธรณินทร์ (2550 : 22-23 ) กล่าวไวว้่า ทกัษะของ ผูบ้ริหารยุคใหม่ควรมีการใช้

เทคโนโลยใีนการบริหารและจดัการศึกษา  

วิกเตอร์ (Victor. 1969. อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 63) ได้กล่าวถึงทัศนคติ       

10 ประการส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 วา่ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการภาวะผูน้ าแบบร่วมมือ (corporate 

leadership) จะตอ้งให้การศึกษาและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้ามและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการส่ือสารผูน้ าในปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งพฒันาทศันคติใหม่ๆ

ใหเ้กิดข้ึน 

โทสตม์าสเตอร์ (Toastmaster. 2013 : 21) ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้ าส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ยงัเนน้ใหค้วามส าคญักบัลกัษณะพิเศษ การส่ือสารท่ีชดัเจน มีทกัษะการส่ือสาร(Communication)  

ล็อค (Loc. 2010 : 9 ) กล่าวไว้ว่าทักษะการบริหารการใช้ ICT เป็นส่วนหน่ึงของ

บรรยากาศการเรียนรู้ (Using ICT as part of the Learning Environment) 

พุชชิโอ แมนซี และ เมอร์ดอก (Puccio, Mance and Murdock. 2011: 9) กล่าวไวว้า่ทกัษะ      

ท่ีจ  าเป็นส าหรับผู ้บ ริหารในศตวรรษท่ี  21 ท่ี ส่งเสริมให้ เป็นผู ้น าท่ี มีประสิทธิผลสูง ต้อง

ประกอบด้วยทักษะการส่ือสารท่ีดี(Communication and Climate set Skills) และทักษะด้านการใช้

เทคโนโลย ี(Technological Skills) 

สรุปไดว้า่ ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การใช้

เทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์กบัสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ

ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรับส่งขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั ทนัต่อ

เหตุการณ์ มีการใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ และยงัน าความรู้มาใช้

สร้างนวตักรรมใหม่ให้กบัสถานศึกษา สร้างการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็วกบัองคร์วมถึง

บุคคลทั้งภายในและนอกองคก์ร 

 4. ด้านเทคนิคและทกัษะการปฏิบัติงาน  

 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทกัษะดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี  

วิจารณ์ พานิช (2556: 10) กล่าวไวเ้ก่ียวกับแนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 

ความหมาย และประเภทของทกัษะ (skills) ความสามารถในการกระท าการลงมือท าหรือการปฏิบติั

ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนตามมา โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลลงมือ ก็จะตอ้งรู้วธีิการท าส่ิงนั้น
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ก่อน เม่ือรู้วิธีการแล้วผูท้  าจะตอ้งลงมือท าตามวิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ ง ท าได้ ท าเป็น       

ท  าคล่อง ท าช านาญจึงเกิดเป็นทักษะในระดับต่าง ๆ  กัน  ดังนั้ น  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 

(performance skills) หมายถึงความสามารถในการกระท า หรือการปฏิบติังานใด ๆ อยา่งเป็นล าดบั

ขั้นตอน เพื่อใหง้านนั้นส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการกระท า 

แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์ (2557 : 42-50) กล่าวว่า ทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะดา้นเทคนิค 

 พุชชิโอ แมนซี และ เมอร์ดอก (Puccio, Mance and Murdock. 2011: 9) กล่าวว่าทกัษะ    
ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมให้เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ย

ทกัษะการก ากบัการปฏิบติังาน (Performance Monitoring Skills) 

สรุปไดว้า่ ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารนั้นตอ้งอาศยัเทคนิค

กระบวนการในการท างาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเป็นผูท่ี้มีความสามารถของผูบ้ริหารใน        

การท างานเฉพาะทางดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นอยา่งดี สามารถแสดงการท างานเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้

และสามารถปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างดี มีกระบวนการ

และกลวิธีในการปฏิบติังาน  เป็นทกัษะท่ีจะเป็นส าหรับงานดา้นปฏิบติัการ  มีทกัษะทางการบริหาร

หรือการจดัการ ผูบ้ริหารสามมารถท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยเป็นไปตามระดบัทกัษะ

การปฏิบติังาน 

จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวมาข้างต้น การบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัในการจดัการศึกษาให้

มีคุณภาพและมีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมีบทบาทต่อการก าหนดทิศทางการบริหารในศตวรรษท่ี 

21 เป็นผูน้ านโยบาย และน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนที่มี

คุณภาพ เป็นมนุษยม์ ีที ่ประสิทธิภาพ มีทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 ผู ้บริหาร

สถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีสมรรถนะสูง สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นผูน้ า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร การประสานงานและปรับตวัให้เท่าทัน      

การเปล่ียนแปลง มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ มีการแสวงหาความรู้ทั้งเชิงทฤษฏี ทกัษะปฏิบติั 

บทบาทหนา้ท่ี มีคุณธรรมจริยธรรมและประสบการณ์ บริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้

เป็นองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี 

1. ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัทั้งในและ

นอกสถานศึกษาและชุมชน การสร้างแรงจูงใจของบุคคลในสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีทั้งศาสตร์และ
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ศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน ๆ การสร้างการยอมรับนับถือ การให ้    

ความร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์กันระหว่างบุคคลตลอดจนในระดับสถานศึกษา ก่อให้เกิด     

ความเช่ือมโยงเพื่อใหผ้ลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ

ชุมชนรอบขา้งสถานศึกษา โดยมีน ้าใจช่วยเหลือระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 

2. ด้านภาวะผู ้น าท่ี มีวิสัยทัศน์  หมายถึง ความสามารถเป็นต้นแบบในการบริหาร          

เป็นตน้แบบ แบบอย่างท่ีดีและเป็นผูน้ าโดยใช้ทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อน าพาองค์การไปสู่ผลลพัธ์          

ท่ีประสงค ์เป็นผูป้ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงาน

ท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถเป็นผูน้ าในการก าหนดขอบข่ายของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหา

ด้วยความรับผิดชอบ  น าพาสถานศึกษาให้มีการพฒันาในทุกด ้าน เป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์

กวา้งไกลสู่การพฒันาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง การใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กบัสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถใน

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรับส่งขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั ทนัต่อ

เหตุการณ์ มีการใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ และยงัน าความรู้มาใช้

สร้างนวตักรรมใหม่ให้กับสถานศึกษาให้มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ      

สร้างการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็วกบัองคร์วมถึงบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

 4. ด้านเทคนิคและทักษะการปฏิบัติงาน  หมายถึง เทคนิคกระบวนการในการท างาน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท างาน เป็นตวัอย่างแก่ผูอ่ื้นได้ และสามารถ
ปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แก้ไขปัญหาได้อย่างดี มีกระบวนการและกลวิธีใน     
การปฏิบติังาน มีทกัษะทางการบริหารจดัการ ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามระดบัทกัษะ    
การปฏิบติังานเป็นส าคญั 
 
บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา    
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติับริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 มีภารกิจหลกั
ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 อ าเภอ 
ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว มีขอบข่าย
ภารกิจหน้าท่ีโครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลสารสนเทศ ปริมาณงานในความรับผิดชอบ และ    
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ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1.
ออนไลน์) จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินวิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน     
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ            
รวมทั้งก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานดงักล่าวประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาก ากับ ดูแล ติดตาม         
และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัและ พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน
การวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประสาน  ส่ งเส ริม  การด า เนินการ                           
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษาประสานการปฏิบติัราชการ
ทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 1. วสัิยทศัน์ (Vision) 
 “จดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21” 
 2. พนัธกจิ (Mission) 
 จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต                    
ทกัษะวชิาชีพ คุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็น
มืออาชีพสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้ า ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอยา่ง ทัว่ถึงและเท่าเทียม 
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 3. กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยทุธ์ท่ี 1 จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ ท่ี  4 ส ร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ี มี คุณภาพ มีมาตรฐาน                                   
และลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
 กลยทุธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 4. ค่านิยม (Values) 
 “โปร่งใส แลกเปล่ียนเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ ขยายฐานความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” 
 5. อตัลกัษณ์ (Identity) 
 “มีจิตบริการ ปฏิบติังานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” 
 6. สถานทีต่ั้ง 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ตั้ งอยู่เลขท่ี 1 ถนนตากสิน 
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี รหสัไปรษณีย ์22000 
 7. อ านาจหน้าทีข่องส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีอ านาจหน้าท่ีตามขอ้ 3 แห่ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
 1.lจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 2..วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้าย งบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3..ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4..ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5..ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 6..ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัและ พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7..จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8..ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 10..ประสาน ส่ง เส ริม  การด า เ นินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 12.  ป ฏิบ ัต ิง าน ร่ ว ม ก ับ ห รื อ สน ับ สนุน ก า รปฏิบ ัต ิง าน ข อ งหน่ว ย ง าน อื่น        
ท่ี เ ก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 8. โครงสร้างการบริหารงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต ้    
การก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 โดยมีผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู ้บริหารและแบ่งงานออกเป็น 9 กุ ล่ม 1 หน่วย            
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพิ่มเติม (ลงในราชกิจจานุ เบกษา เล่มท่ี  127 ตอนพิ เศษ 109                         
วนัท่ี 14 กนัยายน 2553) ดงัภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 3  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1.ออนไลน์. 2563. 
 9.  กระบวนการนิเทศแบบ SMILE 
 ก ข ค จนัทร์ 1 โมเดล การพฒันาคุณภาพงานและด าเนินการยกระดบัการท างานโดยใช้
การนิเทศแบบ SMILE คือ  
 S    =   Share goal สร้างเป้าหมายร่วมกนัเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศ โดย      
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศประชุมร่วมกัน โดย ผอ.สพป.จนัทบุรี เขต 1 มอบนโยบาย ก าหนด
เป้าหมายพฒันาผลสัมฤทธ์ิและวเิคราะห์ผลการทดสอบ O-Net เพื่อวางแผนพฒันาผลสัมฤทธ์ิตลอด
ปีการศึกษา 
 M    =   Making แข่งขนัท าหนา้ท่ี เป็นขั้นตอนของการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
แต่ละคน คือ การปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ (ครู) การปฏิบติังานของผูใ้หก้ารนิเทศ (ผูนิ้เทศ) และ
การปฏิบติังานของผูส้นบัสนุนการนิเทศ (ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 I    =   Information มีสารสนเทศและขอ้มูล เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
สารสนเทศระหวา่งและเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ บนัทึกผลการปฏิบติังานผลการ
ทดสอบ Pre O-net 

ก.ต.ป.น. 

สถานศึกษาในสังกดั 82 แห่ง 1 สาขา คณะกรรมการสถานศึกษา 
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 L    =   Learning เพิ่มพูนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการใช้ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ 
(PLC).ในระดบัโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย มีการระดมความคิดในการแกปั้ญหา จากสารสนเทศท่ี
ไดจ้ากการทดสอบ  Pre O-net ในขั้นตอนน้ีระบบเครือข่าย ก ข ค จนัท์ 1 โมเดล เขา้มามีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ O-Net ในระดบักลุ่มเครือข่าย 
 E   =    Evaluation สู่ความส าเร็จเป็นขั้นตอนท่ีใชใ้นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานตาม
แผนพฒันาผลสัมฤทธ์ิ  O-Net จากผลการทดสอบ O-Net และมีการมอบโล่รางวลัและเกียรติบตัร
ใหก้บัโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายท่ีประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 สรุปได้ว่าการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต1 
เก่ียวกบัดา้นการบริหารจดัการศึกษามีการจดัการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา มีการจดัท า
นโยบาย แผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน จดัสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนใหก้บัสถานศึกษาในสังกดั ติดตาม ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ มีการพฒันาหลกัสูตร
ร่วมกนั ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล มีการก ากบัดูแล ประเมินผลการจดัการศึกษา ประสานงาน
ระดมทรัพยากร สนบัสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร องค์ประกอบส าคญัดา้น
การบริหารงานในรูปแบบท่ีเรียกวา่ กขค จนัทร์ 1 โมเดล เป็นรูปแบบการพฒันาคุณภาพงานบริหาร
และด าเนินการยกระดบัการท างานโดยใช้การนิเทศรูปแบบ SMILE เป็นระบบการท างานท่ีจะช่วย
ขบัเคล่ือนการท างานภายในส านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

 อเดเกไมล์ (Adegbemile. 2011 : 17-18) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสามารถของผู ้บริหาร       
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรียให้มีประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร ได้แก่ ทักษะด้านการเรียน      
การสอน ทกัษะดา้นการจดัการบุคลากร และทกัษะดา้นการจดัการงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า                          
ทกัษะทั้ง 3 ดา้น มีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในการใชพ้ฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใน
ทักษะด้านการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วย การท างานร่วมกันระหว่างครูและผูบ้ริหารใน       
การก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน เพื่อจะได้มีจุดประสงค์ในการท างานร่วมกัน          
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแผนการสอน มีกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอน มีการประเมินแผน      
การเรียนการสอน และประเมินครู เพื่อน าไปพฒันาให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ส าหรับทักษะการพฒันา
บุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ลกัษณะความเป็นผูน้ า
ท่ีกระตุน้ความสนใจของบุคลากร มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร 
 เจนทรี และคณะ (William A. Gentry and etal. 1980 : ออนไลน์) เร่ืองทกัษะการบริหาร : 
มีอะไรเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ปีคริสตศกัราช 1980 พบว่า ทกัษะการบริหารท่ีมีความส าคญัตั้งแต่ปี 
1980 นั้น ปัจจุบนัยงัมีความส าคญัอยูเ่ช่นเดิม แต่ความสัมพนัธ์ในองคก์รสมรรถนะขององคก์ร และ
ผู ้บริหาร และการบริหารจัดการเวลา เปล่ียนไปเม่ือ 15 ปี ท่ีแล้ว รายงานฉบับน้ีระบุทักษะ           
การบริหารมีความส าคัญในระดับท่ีแตกต่างกันและมีหน้าท่ีต่างกันภายใต้ส่ิงแวดล้อมของ           
การท างานในปัจจุบนั 
  เชสเตอร์ (Chester..1996.:.286-288) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ผูบ้ริหารการศึกษาทัว่ประเทศของสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมท าให้การบริหารวิชาการของ
ผูบ้ริหารมีสมรรถภาพสูง เน่ืองมาจากการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคนิคการสอนอยา่งหลากหลาย อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม
จดัปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครู หาวธีิวจิารณ์งานของครูแบบติเพื่อก่อโดยไม่ใหเ้สียก าลงัใจ 

ครอร์ฟรอร์ด (Crawford. 2004 : 7) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
มธัยมศึกษาการฝึกปฏิบัติและความเช่ือในองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อส ารวจการฝึกปฏิบติัและ   
ความเช่ือด้านภาวะผูน้ าท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใช้ เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่ง     
การเรียนรู้ (Prosfessional Learning Organization) ตามกรอบพฤติกรรมการบริหาร และความเช่ือ
ของคูซส์และโพเนอร์ (Kouzes & Posner. 1993) การศึกษาสร้างกรอบแนวคิดวฒันธรรมสังคมแห่ง
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การเรียนรู้พื้นฐานด้านภาวะผู ้น า 5 ประการ ได้แก่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมการใช้แบบจ าลอง        
การท างาน การเพิ่มอ านาจ กระบวนการทา้ทา้ย การกระตุน้การตดัสินใจ การวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร    
มีความเช่ือในหลกัการฝึกปฏิบติั 5 วนั ซ่ึงฝึกภาวะผูน้ าท าให้เกิดการพฒันาและความย ัง่ยืนของ
องคก์รแห่งการเรียนรู้นั้นน าไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลง ความตอ้งการทีมภาวะผูน้ าของโรงเรียน
สนบัสนุนให้เกิดการปฏิรูปครูและวิสัยทศัน์ร่วมเป็นจุดร่วมของการเปล่ียนแปลงการเผชิญหนา้กบั
ปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การขาดแคลนเวลา ขนาดของการควบคุม และความสามารถด้าน
สติปัญญาไม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้ 

วิล เลทโต พี  (Willeto. P. 2001 : 11) ได้ ศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาภาวะผู ้น าเพื่ อ
ประสิทธิผลขององค์การ โดยศึกษาผลจากการด าเนินกิจกรรมการพฒันาภาวะผูน้ า 4 กิจกรรม      
ในกลุ่มผูบ้ริหารวิทยาลยัระดบัวิทยาเขตในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการบริหารงานเพื่อบรรลุ   
พนัธกิจของวิทยาลยั โดยมีกลุ่มผูใ้ห้ ขอ้มูลประกอบในการศึกษา คือ คณบดี เจา้หน้าท่ีวิทยาเขต 
ผู ้ให้ข้อมูลเพื่อการประเมินและผู ้เก่ียวข้องเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเน้ือหาถึงใน 
Leadership Educational Plan (LEAP II) ซ่ึ ง เป็น ส่ วนห น่ึ งของการวิจัย  ผลการศึกษาพบว่า            
การพฒันาภาวะผูเ้ป็นแนวทางในการน าไปสู่ความมีประสิทธิผลของสถาบนั 

เวลน์ บัลเล (Wayne. Bullies. 1980 : 123-125) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้บทบาท
ทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาบทบาท    
ทางนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ ในเร่ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานนิเทศ และ
วธีิการนิเทศภายในโดย ใชค้รูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐเวอร์จิเนีย จ  านวน 278 คน เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผลการวิจยั พบว่า ในดา้นความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานท่ีมีความส าคญัสูง ไดแ้ก่ 
งานเก่ียวกบัหลกัสูตร และการสอน การแนะแนว การบริหารและงานวิชาการ และงานนิเทศภายใน
เก่ียวกับงานนิเทศ ภายในโรงเรียน ผูรั้บผิดชอบมาก คือ ครูใหญ่และผูช่้วยครูใหญ่ ครูผูส้อน         
ท  าหน้าท่ีน้อยมาก เก่ียวกบัเวลาท่ีใช้ท างาน งานท่ีครูใหญ่ใช้เวลาน้อยท่ีสุด คือ งานเก่ียวกบัวสัดุ 
ส่วนงานท่ีครูใหญ่ใช้เวลามากท่ีสุด คือ งานนิเทศภายใน งานเก่ียวกบัหลกัสูตร งานการสอน และ
งานการแนะแนว เทคนิคการนิเทศท่ีไดผ้ล ไดแ้ก่ วิธีเยี่ยมชั้นเรียน การประชุมร่วมกบัครู ส่วนวิธี    
ท่ีไดผ้ลนอ้ย คือวธีิใชเ้อกสาร 

งานวจัิยในประเทศ 
ไพรินทร์ พาระตะ (2555:57-58) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในจงัหวดัสระแกว้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจยั
พบว่า 1) ทักษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวดัสระแก้วโดยรวม และ      
รายด้านอยู่ในระดับมาก แต่ละด้านสรุปได้ ดังน้ี 1.1) ทักษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน      
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ด้านเทคนิควิธีอยู่ในระดับมากเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรกคือ จดัท าธรรมนูญ
โรงเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและขนาดโรงเรียน แนะน าวิธีการสอนให้ครูได้
เม่ือครูตอ้งการจดัให้มีการรายงานเก่ียวกบัความกา้วหน้า หรือปัญหาของนกัเรียนไปยงัผูป้กครอง         
1.2) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านมนุษย ์โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก       
เรียงจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก คือแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนมาใชใ้น    
การบริหารงานโรงเรียนเสมอ แสดงความยินดีและยกยอ่งชมเชยผูร่้วมงานท่ีประสบความส าเร็จใน
การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความจริงใจ จดัระบบการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3) ทักษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นความคิดรวบยอด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปนอ้ย 
3 อนัดบัแรก คือ มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั และ   
ท าเป็นนโยบายในการบริหารโรงเรียนไดส้อดคลอ้งเหมาะสม มีความรู้ในเร่ืองวตัถุประสงค์ และ
เป็นผูมี้วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน 2) การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ การท างาน แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เสาวภา พรเสนาะ ( 2556 : 36 - 42) ได้ศึกษาเร่ืองทักษะการบริหารของผู ้บ ริหาร 
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า 1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ทกัษะการบริหาร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จ  าแนกตามต าแหน่ง
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาทั้ง
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

บุณยวรีย ์เศวตวงศ์สกุล (2557 : 187 -194) ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมมีทกัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
มีทักษะการบริหารอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะด้านการศึกษาและ    
การสอน รองลงมาตามล าดบัคือทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นเทคนิค 
และทกัษะดา้นความรู้คิดประเด็นทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) จ  าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีทกัษะการบริหารไม่แตกต่างกนั 2) จ  าแนก
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ตามประสบการณ์ในการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะ      
การบริหารแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) จ  าแนกตามประสบการณ์ใน
การอบรมเชิงบริหารต่อปีของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีทกัษะการบริหาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 แพรดาว สนองผนั และเสาวนี สิริสุขศิลป์  (2557 : 5, 102, 145) ได้ศึกษาทักษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะของผูบ้ริหาร และเสนอ      

แนวการพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา อุดรธานีเขต 3 เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ดว้ยระเบียบวชีิวิจยัแบบ Mini EDFR (Mini Ethnographic Delph Futures 

Rescarch) แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นการพฒันากรอบแนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจยั ส่วน

ระยะท่ี 2 รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Sructure 

Interview) และรอบสองเป็นการสอบถามความเห็น ด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ระดับน าขอ้มูลชิงปริมาณมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐานตั้งแต่ 3.5 ข้ึนไป และค่าพิสัย

ระหวา่งควอไทล์ ไม่เกิน 1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลน ามาเป็นเกณฑ์ในการคาดการแนวโนม้ทกัษะ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยั พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิด

รวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้นความรู้ความคิด ทกัษะดา้นการบริหาร ทกัษะ

ดา้นการวางแผน ทกัษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะด้านการประเมิน ทกัษะดา้น   

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารจดัการ และทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน 

โดยทกัษะท่ีมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุดและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัแรก คือ ทกัษะดา้น

การสร้างทีมงานส่วนแนวโนม้เป็นไปไดม้ากและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัสุดทา้ย คือ ทกัษะ

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารจดัการ แนวทางการพฒันาทกัษะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทกัษะด้านเทคนิค คือผูบ้ริหารจะต้องศึกษาหาความรู้ เรียนรู้เทคนิควิธี   

การปฏิบัติงานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทักษะด้านมนุษย์ คือ ผูบ้ริหารควรยึดหลักพรหมวิหาร 4          

มีอารมณ์ดี ยิม้แยม้ 

อุษา แซ่เตียว (2559.:.6, 83-84, 122-123) ไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีวตัถุประสงค ์   
1) เพื่อทราบทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียน 2) เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 3) เพื่อทราบ



70 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
189 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียน และแบบสอบถามเก่ียวกบั
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวั
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส ถิ ติ ท่ี ใช้ค่ าความ ถ่ี  (frequency : f) และ ค่ าร้อยละ (percentage)                
2) การวิเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารกบัการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ( ) 
เเละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทักษะของผู ้บริหารกับ          
การบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใช้คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment coefficient correlation) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก           
โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย คือ การจดัการเรียนรู้ ค่านิยมและจริยธรรมของ
การเป็นผูน้ าการส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน การประเมินผลงานและการบริหารบุคคล 
การวางแผนและพฒันาหลกัสูตร การบริหารจดัการองคก์ร การบริหารจดัการบุคลากร การก าหนด
นโยบายและการปกครอง ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ และการวจิยัทางการศึกษา การประเมินผลและวางแผน                  
2).การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบั
มากและมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การจดัท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 3).ทักษะของผูบ้ริหารกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กนัและเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ไกรศร เจียมทอง (2561 : 5, 70, 101-102) ได้ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัท่ีจะท าให้ทุกองค์กรมีการพฒันา โดยเพาะในสถานศึกษาและองค์กร

อ่ืน ๆ ดงันั้นการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 2) เปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ 3) ศึกษาแนวทาง

พฒันา โดยการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษา 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่กบั 0.96 
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มีค่าอ านาจจ าแนก 0.29-0.87 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 8 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของประธานกรรมการสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) เปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตาม

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางการพฒันาเก่ียวกบั

ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาด้านภาษาเพื่อการส่ื อสาร 

เทคโนโลย ี

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะในดา้นของภาวะผูน้ า     
มีการปรับตัวในทุกสถานการณ์   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ          
เป็นผู ้ส ร้างผู ้มีความรับผิดชอบเ ช่ือถือได้   เ น่ืองจากเป็นทักษะการบริหารสถานศึกษา
ที ่ดีต้องมีองค์ประกอบในการบริหารท่ีส าคัญ อย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา ผู ้บริหาร
สถานศึกษาตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ใหม่ในการบริหารจดัการบูรณาการเน้นการ มีการใช้ทกัษะชีวิต
และการท างานในองค์กรมาใช้ในการแก้ปัญหาและด าเนินการพฒันาท่ีผสมผสานชัดเจนทั้งเชิง
นโยบายและภาคปฏิบติั ให้เหมาะกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขา้สู่การบริหาร
ในยุคใหม่  อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน 
และเพื่อพฒันาใหมี้ความพร้อมท่ีจะอยูใ่นสังคมแห่งศตวรรษท่ี 21 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 ในการวิจยัเร่ืองทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กำรก ำหนดประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นเขต
อ าเภอเมือง จ านวน 475 คน อ าเภอท่าใหม่  จ  านวน 199 คน อ าเภอนายายอาม จ านวน 131 คน และ
อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 218 คน รวมทั้ งหมด 1,023 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2563) 
 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 ไดจ้ากการเปิด
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43) ไดก้ลุ่มจ านวน 
285 คน  โดยใช้อ ำเภอท่ีตั้ งของสถำนศึกษำเป็นชั้ นของกำรสุ่ม หลังจำกนั้ นคัดเลือกผู ้บริหำร
สถำนศึกษำและครูผูส้อนของแต่ละอ ำเภอท่ีตั้งของสถำนศึกษำด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 
Random Sampling) รายละเอียดดงัตาราง 3  
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ตำรำง 3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประชากร (คน) กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ครูผูส้อน 

อ าเภอเมือง 23 454 23 111 
อ าเภอท่าใหม่ 20 177 20 33 
อ าเภอนายายอาม 14 117 14 22 
อ าเภอแก่งหางแมว 15 203 15 47 

รวม 
72 951 72 213 

1,023 285 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินท ์ศิลป์จารุ. 2555: 
55) จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามระดับของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 29
ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

 1. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์    จ านวน  7  ขอ้ 

 2. ทกัษะดา้นเทคนิค     จ านวน  8  ขอ้ 

 3. ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า     จ านวน  7  ขอ้ 

 4. ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด   จ านวน  7  ขอ้    

 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามระดับของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  

จ  านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

 1. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน    จ านวน  7  ขอ้ 

 2. ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์     จ านวน  7  ขอ้ 
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 3. ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน  7  ขอ้ 

 4. ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน    จ านวน  6  ขอ้ 

   

ข้ันตอนในกำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

ผูว้จิยัสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดบั

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศัพท์ของทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ              

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 2. เลือกเทคนิคท่ีใช้ในการวดัท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินท์ ศิลป์จารุ. 

2555 : 55) จากมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  

ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  

ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 3. สร้างข้อค าถามระดับทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 29 ขอ้ และขอ้ค าถามระดบัการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 27 ขอ้  

 4. น าขอ้ความท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้ว

จดัเรียงขอ้ความตามรูปแบบของการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ความรายขอ้ น าแบบ

ตรวจสอบความตรงของขอ้ความรายขอ้ไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คน ลงความเห็นวา่ขอ้ความแต่

ละขอ้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ โดยให้ 1 คะแนน ถา้ลงความความเห็นวา่ตรง ให้ 0 คะแนน  

ถา้ลงความความเห็นวา่ไม่แน่ใจ และให้ -1 คะแนน ถา้ลงความเห็นวา่ไม่ตรง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้

ไปหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของข้อความรายข้อด้วยวิธีการหาค่าดัชนี IOC (Index of Item-

Objective Congruence ) โดยน าคะแนนของผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง 5 คน มาหาค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้คดัเลือก
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ขอ้ท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ .50 ข้ึนไปแลว้น าไปใชส้ร้างแบบสอบถามทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ข้อความท่ีใช้สอบถามทักษะของผู ้บริหาร

สถานศึกษา จ านวน 29 ข้อ มีค่าดัชนี  IOC ตั้ งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และได้ข้อความท่ีใช้สอบถาม       

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  จ  านวน 27 ขอ้ มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 

 5. น าข้อความท่ีคัดเลือกไวต้ามข้อ 4. มาสร้างเป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัเรียงข้อความหรือข้อค าถาม

ตามล าดบัของตวัแปรแลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)ระหวา่ง

คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั(Item-Total Correlation) คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ตั้ งแต่ .20 ข้ึนไป ได้ข้อความท่ีใช้สอบถามทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ข้อ มีค่า

อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.225 ถึง 0.708 และ ไดข้อ้ความท่ีใชส้อบถามทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.362 ถึง 0.806 

6. น าข้อความท่ีคัดเลือกไวต้ามข้อ 5 มาสร้างเป็นแบบสอบถามทักษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัเรียงขอ้ค าถามตามล าดบัของตวัแปร 

แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใชค้ร้ังแรก 

จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.91 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.95  

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ถึงผูอ้  านวยการ

สถานศึกษาสังกดัสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื่อขอความ
ร่วมมือในการท าวจิยั 
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2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามพร้อมส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจยั ส่งให้แก่
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในการตอบแบบสอบถาม 

3. ก าหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ตนเอง 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ดว้ยวธีิหาค่าเฉล่ีย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมาย

ของคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 127)   

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ด้วยวิธีหา  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมี
เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2550 : 314) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .80 - .99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .60 - .79 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .40 - .59 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .20 - .39 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ .01 - .19 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั .00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 3. วิเคราะห์ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple 

Regression Analysis) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2554 : 324-325) 

bXaY   เม่ือ XbYa   และ 
x

y

xy
S

S
rb   

 

 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 สถิติพืน้ฐำน 

 1. ค่าเฉล่ีย ( ) 

 2. ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

 สถิติทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

 1. ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและเน้ือหาท่ีวดั (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC) ใช้หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของข้อความรายข้อ           

ดว้ยวธีิหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (rxy) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

(Item total Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

ของขอ้ค าถามรายขอ้ 

 3. ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ( -Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
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 สถิติทีใ่ช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำน 

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 2. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ทดสอบทกัษะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และสร้างสมการ

พยากรณ์ 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ิจ ัยเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั ดงัน้ี  

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

N แทน    จ  ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง 
          แทน    ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.      แทน    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Sig        แทน    ค่ำส ำคญัทำงสถิติทดสอบ 
*           แทน    มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .05 
 X       แทน   ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 X1       แทน    ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 

 X2       แทน    ทกัษะดำ้นเทคนิค 
 X3       แทน    ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ 
 X4       แทน    ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด  
 Y          แทน   การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
rxy          แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
a           แทน    ค่ำคงท่ีของสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
b           แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
β          แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ในรูปของคะแนนมำตรฐำน 
 Ŷ           แทน    ค่ำกำรพยำกรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในรูปคะแนนดิบ 
 Ẑy                 แทน     ค่ำกำรพยำกรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
 Zx          แทน    ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ในรูปคะแนนมำตรฐำน 

 df          แทน    ระดบัควำมเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในกำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอตำมล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ทักษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  โดยใชส้ถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 โดยใชส้ถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทักษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับ                  

กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี 
เขต 1 โดยหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 

ตอนที ่4 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis) เพื่อคน้หำอ ำนำจ
พยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบวดัให้กลุ่มตวัอย่ำงโดยขอควำมอนุเครำะห์จำก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 น ำแบบวดัใส่ช่องรับเอกสำรตำมโรงเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง และ
ไดรั้บกลบัคืนทั้งหมด 285  ฉบ ับ  คิด เ ป็น ร้อยละ 100 ไดต้รวจควำมสมบูรณ์ ควำมถูกตอ้งของ
แบบวดัท่ีไดรั้บคืนมำวเิครำะห์ขอ้มูล ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอตำมล ำดบั ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  วิเครำะห์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 

 ผลกำรวิ เครำะห์ทักษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำ  โดยใช้สถิติค่ำ เฉล่ีย (x̅) และ                             
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยรวมและรำยดำ้น ดงัตำรำง 4 
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ตาราง 4 ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ โดยรวมและรำยดำ้น  
 

ตวัแปรพยำกรณ์ 
N = 285 

ระดบั อนัดบั 
x̅ S.D. 

1. ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.22 0.55 เห็นดว้ยมำก 2 
2. ทกัษะดำ้นเทคนิค 4.21 0.42 เห็นดว้ยมำก 3 
3. ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ 4.30 0.46 เห็นดว้ยมำก 1 
4. ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด 4.20 0.47 เห็นดว้ยมำก 4 

รวม 4.23 0.42 เห็นดว้ยมำก  
  

 จำกตำรำง 4 พบวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก (x̅ = 4.23)  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่มี
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกทุกดำ้น โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยได้ดงัน้ี ทกัษะด้ำน
ภำวะผูน้ ำ (x̅ = 4.30) ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะดำ้นเทคนิค (x̅ = 4.21) และทกัษะ
ดำ้นควำมคิดรวบยอด (x̅ = 4.20) 
 

ตอนที่ 2 วิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  

ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้สถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และ                  
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยรวมและรำยดำ้น ดงัตำรำง 5 
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ตาราง 5 กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
       จนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรำยดำ้น 
 

ตวัแปรเกณฑ์ 
N = 285 

ระดบั อนัดบั 
x̅ S.D. 

1. ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน 4.27 0.51 เห็นดว้ยมำก 3 
2. ดำ้นภำวะผูน้ ำท่ีมีวสิัยทศัน์ 4.33 0.54 เห็นดว้ยมำก 1 
3. ดำ้นกำรบริหำรระบบเทคโนโลยี   
    สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

4.28 0.53 เห็นดว้ยมำก 2 

4. ดำ้นเทคนิคและทกัษะกำรปฏิบติังำน 4.24 0.50 เห็นดว้ยมำก 4 
รวม 4.28 0.37 เห็นดว้ยมำก  

 
จำกตำรำง 5 พบวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำร

สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก (x̅ = 4.28) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น
พบวำ่มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกทุกดำ้น โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังน้ี 
ดำ้นภำวะผูน้ ำท่ีมีวสิัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดำ้นกำรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
(x̅ = 4.28)  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้ำนเทคนิคและทักษะ                   
กำรปฏิบติังำน (x̅ = 4.24)     
  

ตอนที่ 3 วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับกำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 โดยกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment  Correlation  Coefficient) ดงัตำรำง 6 
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ตาราง 6 ผลวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ   
       ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X Y 
X1 1.000      
X2   0.731* 1.000     
X3   0.794*   0.697* 1.000    
X4   0.775*   0.679*   0.714* 1.000   
X   0.932*   0.858*   0.897*   0.887* 1.000  
Y   0.824*   0.708*   0.775*   0.759*   0.866* 1.000 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 6 พบวำ่ ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยรวม (rxy = 0.86) มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น โดยกำรเรียงล ำดบัควำมสัมพนัธ์จำกมำกไปหำ
น้อย   ไดด้งัน้ี  

ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ มีควำมสัมพนัธ์กันสูงมำกกับกำรบริหำรสถำนศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx4y = 0.82)                                    

ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ มีควำมสัมพนัธ์กนัสูงกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx1y = 0.77)  

ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด มีควำมสัมพนัธ์กนัสูงกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษ
ท่ี 21 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx3y = 0.75)  

ทกัษะด้ำนเทคนิค มีควำมสัมพนัธ์กันสูงกับกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21                      
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx2y = 0.70) 
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 ตอนที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression Analysis) เพื่อค้นหำ
อ ำนำจพยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  
 ผลกำรวิ เครำะ ห์อ ำนำจพยำกรณ์ทักษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำ ท่ี ส่งผลต่อ                                  
กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21โดยกำรวเิครำะห์ถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis)                          
ดงัตำรำง 7 
 
ตาราง 7 ผลกำรวิเครำะห์อ ำนำจพยำกรณ์ทกัษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำที่ ส่งผลต่อกำรบริหำร

สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 
 

ตวัแปร (N = 148) β df rxy a b 
x̅ S.D. 

X 4.23 0.42 0.86* 284 0.86* 1.054 0.763* 
Y 4.28 0.37      

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 

  R2 = 0.80           Adjusted R2 = 0.80 S.E.est = 0.26 

 

 จำกตำรำง 7 พบว่ำ กำรพยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สำมำรถร่วมกนัพยำกรณ์                  
ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ไดร้้อยละ 80 
และ มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ เท่ำกบั ±0.26 สำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์
ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 ไดด้งัน้ี 
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx   
 จำกสมกำรพยำกรณ์แสดงให้เห็นวำ่ ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เปล่ียนไป 1 หน่วย 
ท ำให้กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
จนัทบุรี เขต 1 เปล่ียนไป 0.763 หน่วย  



 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูว้ิจยั
ไดส้รุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา กับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นเขต
อ าเภอเมือง จ านวน 475 คน อ าเภอท่าใหม่  จ  านวน 199 คน อ าเภอนายายอาม จ านวน 131 คน และ
อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 218 คน รวมทั้ งหมด 1,023 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2563) 
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 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 ไดจ้ากการเปิด
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43) ไดก้ลุ่มจ านวน 
285 คน โดยใช้อ าเภอท่ีตั้ งของสถานศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม หลังจากนั้นคัดเลือกผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนของแต่ละอ าเภอท่ีตั้งของสถานศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี.ได้แก่.แบบวดัทักษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีล ัก ษณะ เ ป็ น ม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม าณค่า 5 ระดับ                             
(บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 35) ได้แบบวดัทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ค  าถาม                
มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และแบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 
ค  าถาม มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 29 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1 ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์    จ านวน 7 ขอ้ 
  1.2 ทกัษะดา้นเทคนิค     จ านวน 8 ขอ้ 
  1.3 ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า     จ านวน 7 ขอ้ 
  1.4 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด    จ านวน 7 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 แบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน    จ านวน 7 ขอ้ 
  1.2 ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์     จ านวน 7 ขอ้ 
  1.3 ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 7 ขอ้ 
  1.4 ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน   จ านวน 6 ขอ้ 
    
 น าขอ้ค าถามท่ีได ้มาสร้างเป็นแบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แลว้น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
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แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 202-204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.91 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.95 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบวดั ผูว้จิยัไดท้  าการส่งแบบวดัไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 285 ฉบับ โดยผูว้ิจ ัยได้ส่งแบบวดัผ่านช่องรับส่งเอกสารของโรงเรียน               
ท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และให้โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบวดั
เสร็จแล้วส่งไวท่ี้ช่องรับส่งเอกสารโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 แบบวดัมีความสมบูรณ์ จ านวน 285 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน                
โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดว้ย
วิ ธีการหาค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 
 4. สร้างสมการพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย   
 1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นภาวะ
ผูน้ า  (x̅ = 4.30) ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะด้านเทคนิค (x̅ = 4.21) และด้าน
ความคิดรวบยอด (x̅ = 4.20)        

2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̅ = 4.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น โดยเ รียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดัง น้ี  
ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(x̅ = 4.28)  ด้านมนุษยสัมพันธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้านเทคนิคและทักษะ                    
การปฏิบติังาน (x̅ = 4.24) 
 3. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม                     
(rxy = 0.86) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยการเรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 
 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพนัธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx4y = 0.82)                                    

ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx1y = 0.77)  

ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด มีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx3y = 0.75)  

ทกัษะด้านเทคนิค มีความสัมพนัธ์กันสูงกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21                       
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx2y = 0.70) 

4. การพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถร่วมกนัพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 80 และมีความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.26 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดด้งัน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx   
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 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เปล่ียนไป 1 หน่วย 
ท าให้การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 เปล่ียนไป 0.763 หน่วย 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัพบวา่ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 สามารถอภิปรายผลท่ี
เกิดข้ึนไดด้งัน้ี  
 1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ทักษะด้านภาวะผู ้น า                  
(x̅ = 4.30) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะดา้นเทคนิค (x̅ = 4.21) และดา้นความคิด
รวบยอด (x̅ = 4.20) ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นตอ้งให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาคุณภาพวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถน าพาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จใน
ทุกดา้นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถความเขา้ใจในหลกัการบริหารหรือทกัษะการจดัการตลอดจน
มีทกัษะในการบริหารหรือการจดัการวางแผนงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิตรจรูญ ทรงวทิยา (2562.:.14) 
กล่าววา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษานบัวา่มีความส าคญัต่อการบริหารสถานศึกษา ความหมาย
การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย              
ของการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560 : 39) กล่าวว่า ทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
ท่ีแสดงออกให้เห็นต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ดา้นความคิดรวบยอดเป็นความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการเข้าใจระบบโครงสร้างของคน โครงสร้างของต าแหน่ง นโยบายการจัด
การศึกษาและระบบการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อบริหารการศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ในการท างานให้บรรลุผลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนประสานงานและการให้ค  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน ดา้นเทคนิควิธี คือ ความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัวิธีการกระบวนการด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ    
ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ด้านการศึกษาและการสอน        
คือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน การพูด       
การอธิบายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างาน ความเป็น



90 
 

กนัเองกบับุคคลรอบขา้งจนสามารถสาธิตให้ครูดูเป็นตวัอยา่งและท าให้เกิดการยอมรับและศรัทธา 
ด้านความรู้ความเข้าใจ คือ ความรู้และสติปัญญาของผู ้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา                 
การปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ แคทซ์ 
(Katz. 1995 : 31-42) เรียกว่า ทฤษฎี 3 ทกัษะของแคทซ์ (Katz’s Three skills Theory) ซ่ึงได้อธิบาย
ทฤษฎีไว้ว่าทักษะท่ีจ าเป็นของผู ้บริหารมีอยู่  3 ทักษะ ได้แก่  ด้านเทคนิค ( technical skill)                
เป็นทกัษะที่ผูบ้ริหารท างานกับส่ิงของผูบ้ริหารที่ใช้ความรู้ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ 
ในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริหารเป็นทกัษะเทคนิคท่ีเกิดจากการฝึกอบรม การศึกษาความรู้
ต่าง ๆ จากประสบการณ์ ดา้นมนุษย ์(human skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารสามารถท างานกบับุคคล
หรือกลุ่มบุคคลโดยผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวญั
ก าลงัใจในการท างาน รู้วิธีสร้างทีมงานเพื่อให้การบริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ดา้นความคิดรวบยอด 
(conceptual skill) เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีจะมองภาพรวมขององค์กร จากองค์ประกอบย่อย ๆ 
ภายในองค์กร สามารถมองเห็น และเขา้ใจในความซับซ้อนภายในองค์กร สามารถท่ีผสมผสาน
เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้เข้ามาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ     
ศรัญญา น้อยพิมาย (2562 : 113-114) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีทกัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ความเป็นผู ้น าทางการศึกษาสามารถก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายของศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด รองลงมาอนัดบัท่ี 2 ผูบ้ริหารศึกษาศึกษาสนบัสนุน   
ให้ครูรู้จกัใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบติังาน ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการบริหารงานภายในสถานศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่องานในความรับผิดชอบมีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ 
บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557 : 187-195) ได้ศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าโดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทกัษะการบริหารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด   
คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน รองลงมาตามล าดับคือ ทักษะด้านมนุษย์ ทกัษะด้าน               
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด สอดคล้องกับผลวิจัยของ            
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มณีรัตน์ พรรณพุม่พฤกษ ์และจิติมา วรรณศรี (2562 : 172-182) ไดศึ้กษาทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั   
 2.  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้ า      
ท่ีมีวิสัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (x̅ = 4.28) 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้านเทคนิคและทักษะการปฏิบัติงาน              
(x̅ = 4.24) ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการบริหารงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถ                
ท่ีหลากหลายรอบด้าน ซ่ึงในปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีมีความทนัสมยัมากข้ึน ผูน้ าในการปรับตวั      
ให้เขา้กบัสังคมในยุคปัจจุบนัจึงมีความส าคญัต่อทางด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2556: 10) น าเสนอ แนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
ความหมาย และประเภทของทกัษะ (Skills) ความสามารถในการกระท าการลงมือท าหรือการปฏิบติั
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนตามมา โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลลงมือ ก็จะตอ้งรู้วธีิการท าส่ิงนั้น
ก่อน เม่ือรู้วิธีการแล้วผูท้  าจะต้องลงมือท าตามวิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ง ท าได้ ท าเป็น       
ท  าคล่อง ท าช านาญจึงเกิดเป็นทกัษะในระดบัต่าง ๆ กนั ดงันั้นทกัษะจึงหมายถึงความสามารถ       
ในการท าท่ีมีลกัษณะเป็นขั้นตอน ทกัษะจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทกัษะกระบวนการ (Process 
skills) ประเภทของทกัษะกระบวนการมีหลายประเภท แต่ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 มี 3 ประเภทดังน้ี ทกัษะกระบวนการปฏิบัติ (Performance skills) หมายถึงความสามารถ        
ในการกระท าหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  อย่าง เ ป็นล าดับขั้ นตอน เพื่ อให้งานนั้ นส า เ ร็จ                          
ตามวตัถุประสงคข์องการกระท า ทกัษะน้ีสามารถสังเกตเห็นโดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูก้ระท า เช่น ทกัษะการพูด อ่าน เขียน ทกัษะการเยบ็ปักถกัร้อย ทกัษะการท างานช่าง ทกัษะ
การวาดรูป เล่นดนตรี และอ่ืน ๆ อีกมาก ทกัษะการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 นบัเป็นทกัษะท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ทกัษะกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง
ความสามารถในการใชส้มองด าเนินการคิดใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในสมอง
ของบุคคลท่ีมองไม่เห็น ผูอ่ื้นจะทราบไดก้็ต่อเม่ือผูคิ้ดแสดงออกในการบอกเล่าหรืออนุมานอา้งอิง
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จากผลงานท่ีท า ทกัษะการคิดมีจ านวนมากทั้งทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการคิดวิพากษ ์คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ทกัษะทางปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน 
ทกัษะกระบวนการทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น      
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกับผูอ่ื้น ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร ทักษะ          
การท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทักษะการเป็นผูน้ าและผูต้าม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการลดขจดั        
ความขดัแยง้ เป็นตน้ นอกจากน้ีทกัษะกระบวนการทางสังคมยงัหมายรวมถึง ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และทักษะด้านในของบุคคล (Intrapersonal Skills) ด้วย        
เช่น ทกัษะการรู้จกัตนเอง การมีสติรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง 
ทบทวน และปรับปรุงตนเอง จะเห็นได้ว่าทกัษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงท่ีเป็น      
การกระท าท่ีมีล าดับขั้นตอน แต่แตกต่างกันในส่ิงท่ีกระท าหรือแสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็น         
การกระท าท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่ทกัษะทางปัญญาเป็น
การกระท าภายในสมองท่ีมองไม่เห็น ส่วนทกัษะทางสังคมมีลกัษณะเช่นเดียวกับทกัษะปฏิบัติ       
แต่มีความซับซ้อนและมีตวัแปรเก่ียวขอ้งท่ีควบคุมไดย้ากจ านวนมาก สอดคลอ้งกบั มณฑาทิพย ์นามนุ 
(2561 : 87) ผลการศึกษาทักษะของผูบ้ริหารศึกษาในศตวรรษท่ี 21สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองคก์ร ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
ทกัษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิตอล และทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.01 รองลงมาเป็นทักษะ               
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 3.98 และทกัษะทางเทคโนโลยีและการใชดิ้จิตอลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ 3.82 สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ นายไกรศร เจียมทอง (2561 : 112) ไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ผลการวิจยัพบว่า
ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือทกัษะ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้นโดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า 
ไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นคุณธรรม ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์
และทกัษะการส่ือสาร และเทคโนโลยตีามล าดบั 
 3. ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยรวม (rxy = 0.86) มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญ        
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ เม่ือทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษามีค่าเพิ่มข้ึน การบริหาร
สถานศึกษาก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษา                  
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีนั้น จะต้องอาศยัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน
เทคนิควิธี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นความคิดรวบยอด สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตั้งไว ้จะเห็นได้ว่าทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเพิ่มข้ึนการบริหารสถานศึกษา                         
ก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนไปด้วย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจทุกดา้น 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานของสถานศึกษา การน าพาสถานศึกษาปรับตัว               
กา้วทนัเทคโนโลยี เพื่อพฒันาสถานศึกษาไปสู่ผลส าเร็จท่ีมุ่งหมาย เป็นตามแนวคิดของ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553.:.5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะของผู ้บริหาร
(Administration) และการจดัการ (Management) เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างาน 
และสามารถท าให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบได้  สอดคล้องกบั    
ผลวิจยัของ ปัทมา ประทุมสุวรรณ (2562 : 117) ไดศึ้กษาทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ทกัษะ        
การตดัสินใจ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะการท างาน เป็นทีม ตามล าดบั 
โดยร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ไดร้้อยละ 66.20 อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากผลการวิจยั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูท่ี้กา้วทนัเทคโนโลยี เป็นผูน้ าในการกระตุน้ให้ครู
ท างานร่วมกนั รับฟังขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา ให้โอกาสครูเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะท่ีดีในการส่ือสาร และมีวิธีการกระตุ้นจูงใจครูให้พัฒนางาน                  
ไปสู่แนวทางท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัโคลแมน (Coleman. 2008)   
ไดศึ้กษาวจิยั เร่ืองบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้และกระบวนการปรับปรุง
สถานศึกษา ความสามารถในการสร้างองค์กรมีความส าคัญต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใน        
ความทา้ทายของการ ปรับปรุงสถานศึกษาเป้าหมายของการปรับปรุง คือ การปรับปรุงการเรียน   
การสอนและเพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลและความรู้ท่ีใช้ร่วมกนัผ่าน
การจดัการความรู้และกลายเป็นเคร่ืองมือในการจดัการประสิทธิภาพการท างาน ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี ได้รับการพฒันาวิชาชีพท่ีเหมาะสมและทัว่ถึงในการจดัการความรู้ และ      
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กลยุทธ์จะตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึงมีความสามารถท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงข้อมูล
สถานศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้ใน     
การตดัสินใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมพร พงษ์เพชร 
(2561 : 109-110) ไดศึ้กษาทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดา้น ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะเทคโนโลยี 
นวตักรรมดิจิทลั และทกัษะความเป็นผูน้ าทางวิสัยทศัน์ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ร่วมกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดร้้อยละ 73.30 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z =.351X4 +.397X5+.222X1  
 4. ผลการวิเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยสมการพยากรณ์ พบวา่ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X 
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86*Zx ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั
ท่ีไดต้ั้งไวว้า่ น่าจะเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1  มีทกัษะความรู้ความสามารถซ่ึงมีทกัษะในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
สอดคลอ้งกบัภารดี อนนัตน์าว ี(2553 : 3) กล่าววา่ การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นส่ิงท่ีช่วยการขับเคล่ือนนโยบาย และก าหนดทิศทางใน             
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด โดยตอ้งอาศยัการก าหนดขั้นตอนวิธีการอย่างเป็น
ระบบ มีการจดัการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรดา้นอ่ืน ๆ ให้คุม้ค่าท่ีสุด รวมถึงการประเมินผล
เพื่อน าผลท่ีได้น ากลบัมาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งและเหมาะสม อีกทั้งยงัตอ้งค่อยช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนบัสนุนและแกปั้ญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั จนัทรานี สงวนนาม 
(2553 : 23) กล่าวว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยั
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการติดต่อส่ือสาร         
ดว้ยภาวะผูน้ ามนุษยสัมพนัธ์เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง        
กับผลวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์ (2555 : 3, 63-68, 148-151) ได้ศึกษาทักษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหาร
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มีทกัษะทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัคือ ทกัษะทางความคิดรวบยอด ทกัษะทางมนุษย ์
และทักษะทางความคิด 2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะ ของผู ้บริหารสถาน ศึกษามืออาชีพ                  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ       
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทกัษะทางความคิดรวบยอดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทกัษะทางเทคนิค และทกัษะทางมนุษยมี์ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สอดคล้องกบัผลวิจยัของ ทิลลอทสัน (Tillotson.  1996 : 48) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทกัษะทาง
เทคนิคทกัษะทางมนุษย ์และทกัษะทางความคิดรวบยอดของนกัศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา
ระดับ สูงของ  Texas Association of College and University Student Personnel Administrators 
(TACUSPA) ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะทางมนุษย ์รองลงมา 
คือทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา              
ในศตวรรษท่ี  21 สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 ผู ้วิจัย                          
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นความคิดรวบยอดมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการมอง 
องค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่ง การมองเห็นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร 
และหนา้ท่ีของงานแต่ละฝ่าย สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ และนโยบายของสถานศึกษาตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองนโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาทุกระดบั เพื่อท าใหอ้งคก์ารมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นเทคนิคและทกัษะ
การปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหารงานของสถานศึกษา มีเทคนิคในการคิดวิเคราะห์ และรู้จกัใชเ้คร่ืองมือ
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ในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ มีเทคนิควิธีการวางแผน สร้างกระบวนการ มีทกัษะการจดัการงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ เข้าใจการปฏิบตัิงานด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ทั้งน้ีเทคนิคและทกัษะการปฏิบตัิงาน เป็นส่วน
ส าคญัหน่ึงของการจดัการสถานศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการจดัประสบการณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัต่อไป และเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ให้ลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน
และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ จึงขอเสนอแนะวธีิการวจิยัต่อไปดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาการวิจยัและพฒันาอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผูส้อน          
ในสถานศึกษาเพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมพฒันาสถานศึกษาต่อไป 
 2. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
เพื่อศึกษาเชิงลึกและพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม 
เหมาะสมกบับริบท และสถานการณ์ของสถานศึกษาในยคุปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1.  อาจารย ์ดร.เริงวชิญ ์ นิลโคตร   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบริหารการศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
2.  ดร.สุดา ดวงจนัทร์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขาแกว้วทิยา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 

3.  ดร.จตุพนัธ์ รุจิรานุกูล    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใหม่ท่าโพธ์ิ  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 

4.  ดร.นวรัตน์ ร่ืนสุคนธ์    ครู วิทยฐานะช านาญการ (วดัผลการศึกษา) 
      โรงเรียนพนสัพิทยาคาร 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 

5.  นางค านึง ผดุผอ่ง    ครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ (ภาษาไทย) 
      โรงเรียนพนสัพิทยาคาร 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 
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หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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   แบบวดัเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา               

ในศตวรรษที ่21 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบวดัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 กรุณาตอบค าถามตามการปฏิบติัจริงในสถานศึกษาของท่าน ค าตอบท่ีได ้ผูว้ิจยัจะน าไป
วิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน             
ของท่านแต่อย่างใด ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยั หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณ           
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
นางสาวมลฤดี  สวนดี 

      นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  
     สาขาการบริหารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
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ค าช้ีแจง : 1. ใหท้  าเคร่ืองหมาย ในช่อง  หนา้ค าตอบตามความจริง 
    2.  แบบวดัมี 2 ตอน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

=====================================================================  
ตอนที ่1 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีแสดงถึงระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากนอ้ยเพียงใด ตามสภาพท่ีเป็นจริงในสถานศึกษา โดยมีระดบัการพิจารณา ดงัน้ี 

5   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  
3   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  
2   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย  
1   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
1. ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกับบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 
     

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการโนม้นา้วสร้างความเช่ือ
ความศรัทธาในการปฏิบติังาน 

     

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูร่้วมงาน      
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาการรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน

อยา่งใส่ใจ   
     

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

6. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างทีมงานปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั
ได ้

     

7. ผู ้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจบุคลากรและเพื่อน
ร่วมงาน 

     

 



119 
 
 

ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเทคนิค 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการใชค้วามรู้ความคิดท่ีดีใน

การบริหารงาน 
     

9. ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีการใช้ เทคนิคต่าง  ๆ ในการ
บริหารงาน 

     

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกต์ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เกิด
ความคล่องตวัและช านาญในการพฒันาสถานศึกษา 

     

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคการผสมผสานการท างานให้
เกิดกบัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพฒันาสถานศึกษา 

     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการการเงินของ
สถานศึกษาใหมี้ความคล่องตวั 

     

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ช้เทคนิคการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาอยา่งคุม้ค่า 

     

15. ผู ้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคการท างานรวมถึงการ
ปฏิบติังานหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม
กบังาน 

     

ด้านภาวะผู้น า 
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ าในดา้นการวางแผน      
17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความผูน้ าในดา้นการประสานงาน  

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารกบัองคก์รภายใน
และภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

19. ผู ้บริหารสถานศึกษา เป็นผู ้น าในการจัดการและการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

     

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการการประเมินผลของ
บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งชดัเจนตรวจสอบได ้
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 
21. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อพฒันา

สถานศึกษา 
     

22. ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

     

ด้านความคิดรวบยอด 
23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ช้ความคิดรวบยอด

ในการรับมือและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆของสังคม 

     

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นภาพรวมของสถานศึกษาได้
อยา่งชดัเจน  

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความชาญฉลาดในการรับมือและ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  

     

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้ทกัษะด้านความคิดรวบ
ยอดในการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจไดดี้และมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน  

     

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใชท้กัษะดา้นความคิดรวบยอด
ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ขั้นตอนชดัเจน 

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตดัสินใจท่ีดี คิดอยา่งรอบคอบ
และมีวจิารญาณในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาสถานศึกษา 

     

29. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างวสิัยทศัน์ท่ีดีใหก้บัตนเองและ
องคก์ร 
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ตอนที ่2 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีแสดงถึงระดบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21
อยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด ตามสภาพท่ีเป็นจริงในสถานศึกษา โดยมีระดบัการพิจารณา ดงัน้ี 

5   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
4   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  
3   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  
2   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย  
1   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
     

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรใน
สถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน ๆ 

     

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างการยอมรับนบัถือใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

5. ผู ้บริหารสถานศึกษามีน ้ าใจท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูลกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างความเช่ือมโยงเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์ 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีดีเป็นตน้แบบแก่บุคลากร

ในสถานศึกษา 
     

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อ
น าพาสถานศึกษาไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์

     

10. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้น าในการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

11. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาเป็นผู ้น า เพื่อสร้างการยอมรับ
ความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงานท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

     

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการมองเห็นขอบข่ายของ
ปัญหา สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรับผดิชอบสามารถน าพาสถาน 
ศึกษาใหมี้การพฒันาในทุกดา้น 

     

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลสู่การ
พฒันาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรับส่งขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั
ทนัต่อเหตุการณ์ 

     

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี
เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

     

18. ผู ้บ ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการส ร้าง
นวตักรรมใหม่ใหก้บัสถานศึกษา 

     

19. ผู ้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 
20. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารอยา่งเป็นระบบ 
     

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและ
รวดเร็วกบับุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

     

ด้านเทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน 
22. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการท างานท่ีเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้
     

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการ 
และกลวิธีในการปฏิบติังานดว้ยความร่วมมือของทุกส่วน
งาน 

     

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะทาง 
การบริหารจดัการในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกระบวนการปฏิบติังานเป็นส าคญั 

     

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 10 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
  

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์  
1. ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิด

ข้ึนกบับุคลากรภายในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการ

โนม้นา้วสร้างความเช่ือความศรัทธา 
ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่ผูร่้วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาการรับฟังความ
คิดเห็นจากผูร่้วมงานอยา่งใส่ใจ   +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตร 
ช่วยเหลือเก้ือกูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
อยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ทีมงานปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดผล
ส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ร่วมกนัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเขา้ใจ
บุคลากรและเพื่อนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านเทคนิค 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการ

ใชค้วามรู้ความคิดท่ีดีในการบริหาร 
งาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  10 (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคนิค (ต่อ)         
9. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใชเ้ทคนิค

ต่าง ๆ ในการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยกุตใ์ช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เกิดความ
คล่องตวัและช านาญในการพฒันา
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคการ
ผสมผสานการท างานใหเ้กิดกบั
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใน
การพฒันาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จดัการการเงินของสถานศึกษาใหมี้
ความคล่องตวั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยกุตใ์ช้
เทคนิคการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษาอยา่ง
คุม้ค่า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคการ
ท างานรวมถึงการปฏิบติังานหนา้ท่ี
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสมกบังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านภาวะผู้น า  
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ า

ในดา้นการวางแผน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความผูน้ าใน

ดา้นการประสานงาน ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดต่อ 
ส่ือสารกบัองคก์รภายในและ
ภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการ
จดัการและการด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการ
การประเมินผลของบุคลากรใน
สถานศึกษาอยา่งชดัเจนตรวจสอบ
ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนบัสนุนครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้ทาง
วชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านความคิดรวบยอด (ต่อ) 
23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามคิดรวบยอดใน
การรับมือและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
จากความเปล่ียนแปลงต่าง ๆของ
สังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นภาพ 
รวมของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความชาญ
ฉลาดในการรับมือและแกไ้ขปัญหา 
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดในการ
แกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจไดดี้และ
มีขั้นตอนท่ีชดัเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดในการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจของสถาน 
ศึกษาไดอ้ยา่งมีขั้นตอนชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตดัสินใจ 
ท่ีดี คิดอยา่งรอบคอบ และ 
มีวจิารญาณในการแกไ้ขปัญหาหรือ 
พฒันาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างวสิัยทศัน์ 
ท่ีดีใหก้บัตนเองและองคก์ร +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน 
        เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1   
 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ 

ท่ีดีทั้งในและนอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างแรง 

จูงใจของบุคลากรในสถานศึกษา
อยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีศาสตร์และ
ศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
อนัดีกบับุคคลอ่ืน ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
การยอมรับนบัถือ ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีน ้าใจท่ีดี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ความเช่ือมโยงเพื่อใหบ้รรลุผล 

ส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์ 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีดี

เป็นตน้แบบแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์ (ต่อ) 
9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมี

ทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อน าพาสถาน 
ศึกษาไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าใน
การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าเพื่อ
สร้างการยอมรับความสามารถของ
คณะท างานหรือผูร่้วมงานท่ีมี
ความแตกต่างกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าใน
การมองเห็นขอบข่ายของปัญหา 
สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาได้
อยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
รับผดิชอบสามารถน าพาสถาน 
ศึกษาใหมี้การพฒันาในทุกดา้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมี
วสิัยทศัน์กวา้งไกลสู่การพฒันา
และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความ 

สามารถในการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรับส่ง

ขอ้มูลข่าวสารใหท้นัสมยัทนัต่อ
เหตุการณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใช้
ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยเีพื่อ
เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรมใหม่ใหก้บั
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อประสาน 
งานกบับุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารอยา่ง
เป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว
กบับุคคลทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน 
22. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการท างานท่ีเป็นตวัอยา่งแก่
ผูอ่ื้นได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการ 
และกลวธีิในการปฏิบติังานดว้ย
ความร่วมมือของทุกส่วนงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะทาง 
การบริหารจดัการในสถานศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
กระบวนการปฏิบติังานเป็นส าคญั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ตาราง 13  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์   
1   0.681 
2   0.462 
3   0.691 
4   0.605 
5   0.443 
6   0.482 
7   0.708 

ทกัษะด้านเทคนิค 
8   0.356 
9   0.592 

10   0.702 
11   0.411 
12   0.676 
13   0.582 
14   0.630 
15   0.327 

ทกัษะด้านภาวะผู้น า 
16   0.652 
17   0.459 
18   0.716 
19   0.671 
20   0.536 
21   0.610 
22   0.479 
23   0.295 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ทกัษะด้านความคิดรวบยอด  
24   0.338 
25   0.418 
26   0.225 
27   0.482 
28   0.460 
29   0.554 

 
 จากตาราง 13 แสดงว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 29 ขอ้ อยู่
ในช่วงระหวา่ง 0.225 ถึง 0.708  และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.919 
 
ตาราง 14  ค ่าอ านาจจ า แนกรายข อ้  และค ่าความ เ ชื ่อมัน่ของแบบสอบถาม เ กี ่ยวกบั 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต  1   

 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 
1   0.510 
2   0.365 
3   0.451 
4   0.376 
5   0.651 
6   0.671 
7   0.588 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์   
8   0.665 
9   0.511 
10   0.312 
11   0.362 
12   0.461 
13   0.584 
14   0.703 

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
15   0.701 
16   0.720 
17   0.641 
18   0.623 
19   0.614 
20   0.685 
21   0.767 

ด้านเทคนิคและทกัษะการปฏิบัติงาน 
22   0.488 
23   0.806 
24   0.540 
25   0.638 
26   0.457 
27   0.586 

 
 จากตาราง 14  แสดงว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
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จ านวน 27 ขอ้ อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.362 ถึง 0.806  และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.935 และไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.958 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 
ช่ือ - ช่ือสกุล     นางสาวมลฤดี  สวนดี 
วนั เดือน ปีเกดิ        19 ธนัวาคม พ.ศ. 2531 
สถานทีเ่กดิ   จงัหวดัจนัทบุรี 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน    59/88 ม.1 ต าบลนายายอาม 

อ าเภอนายายอาม  จงัหวดัจนัทบุรี  22160 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน     ขา้ราชการครู ต าแหน่งครู คศ.1 
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