
 
 

บทที$ 1  

บทนํา 

  

ความเป็นมา 

 การจดัการศึกษามีความสาํคญัอยา่งยิ6งต่อการพฒันาประเทศให้มีความเขม้แข็งทางดา้น

เศรษฐกิจและมีความพร้อมในการแช่งขนักบันานาประเทศ ดงันัIน การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้ง

อาศยัผูบ้ริหารที6มีสมรรถนะในการบริหารเพื6อการเปลี6ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ ซึ6 งจะตอ้งมี

ลกัษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะสามารถบริหารองค์การให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที6กาํหนดไว ้

กล่าวคือ ผูบ้ริหารที6มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัรูปแบบภาวะผูน้าํและเป็นผูน้าํที6ดี การที6จะมี

ลกัษณะผูน้าํที6ดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ที6ดีกบัผูร่้วมงานโดยใหผู้ร่้วมงานเชา้ใจและปฏิบติัภารกิจจน

ประสบความสาํเร็จและสามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้ ดงันัIนผูบ้ริหารจะตอ้งมีอุดมการณ์และวสิยัทศัน์

กวา้งไกล มีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เผชิญกบั เหตุการณ์และมีความสามารถในการใชภ้าวะผูน้าํเพื6อ

การเปลี6ยนแปลง รวมถึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีศกัยภาพในการใชภ้าวะผูน้าํอยา่งเหมาะสมในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ที6มีอิทธิพลต่อการเปลี6ยนแปลง เพื6อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนักบัทุกคน หรือทีมงาน

ในองค์การ ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ศิลปะและ กระบวนการของอิทธิพลต่อบุคคลหรือทีมงาน และ

สามารถทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความศรัทธา มีความเชื6อถือและมีความเชื6อมั6นในการปฏิบัติงาน       

ตลอดทัI งสามารถสร้างสภาวะแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันสร้างประโยชน์ใน             

การปฏิบติัหน้าที6 (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 142-143) การเปลี6ยนแปลงทางการศึกษาในบริบทของ        

การบริหารจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ท่ามกลางยุคแห่งการเปลี6ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน           

ยคุโลกาภิวตัน์ที6เปลี6ยนแปลงทัIงดา้นสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยมีีผลกระทบต่อการ

จดัการศึกษาอย่างมาก และจากสภาวการณ์ในปัจจุบนัการศึกษาของประเทศไทยหลงัการปฏิรูป

การศึกษารอบแรกพบวา่ มีความลม้เหลวในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา 

การพฒันาครู การพฒันาหลกัสูตรและโดยเฉพาะอยา่งยิ6งดา้นคุณภาพของผูเ้รียน (สถาบนัส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .  2557 : 1) เครื6 องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ                         

คือ การศึกษา เนื6องจากการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่บุคคลและสังคม 

ดงันัIน การจดัการศึกษาเพื6อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื6องที6มีความจาํเป็นอยา่งยิ6ง (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 18)  

 การพฒันาบุคลากรทางการศึกษาเพื6อให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การได้นัIน 

กระทรวงศึกษาธิการซึ6 งมีบทบาทหนา้ที6เป็นผูน้าํของสถานศึกษาไดน้าํเอาสมรรถนะเขา้มาใชใ้น 
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กระบวนการพฒันาทุกกระบวนการ โดยยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2557-2561 

ไดส่้งเสริมสนบัสนุนและผลกัดนัใหส่้วนราชการเห็นความสาํคญัของการพฒันาขา้ราชการที6มุ่งเนน้ 

พัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ  (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ 

(Capability) เพื6อให้ข้าราชการเป็นผู ้ปฏิบัติงานที6ทรงความรู้  (Knowledge Worker) สามารถ

ปฏิบติังานภายใตห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที6ดี และระบบบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่      

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กา้วทนัการเปลี6ยนแปลงสามารถพฒันางานในหน้าที6อย่างต่อเนื6องและ

สมํ6าเสมอซึ6 งสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

รัชกาลที6  9 ที6พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับ “การพฒันาคน” โดยมีหลักการทรงงานที6 เน้น         

หลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง และร่วมพฒันา ” เพื6อใหเ้กิดการพฒันาที6มุ่งสู่ “การพึ6งพาตนเอง” ดว้ยความ

รอบคอบ วเิคราะห์ ระมดั ระวงั “ทาํตามลาํดบัขัIนตอน” และปฏิบติัดว้ยความเพียรจนมั6นใจจึงนาํไป

เผยแพร่ใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 

2554 : 1) 

 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษายคุไร้พรมแดน แมว้า่จะมีการเคลื6อนไหวระดบัชาติเกี6ยวกบั

การบริหารจดัการศึกษาแห่งศตวรรษที6 21 จะมีมาแลว้ตัIงแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ดว้ยการจดั 

ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยม โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัIนพืIนฐาน รวมทัIง

มีการประชุมทางวชิาการ บทความขอ้เขียนเกี6ยวกบัทกัษะแห่งศตวรรษที6 21 เนื6องจากการขาดแคลน 

แรงงานทกัษะขัIนสูงซึ6 งกาํลงักายเป็นแนวโนม้สําคญัของโลก แต่การเคลื6อนไหวในเรื6องดงักล่าว

ขาดความต่อเนื6องจริงจงัของทุกฝ่าย การไม่มีเจา้ภาพองค์กรที6เป็นหลกัในการประสานงานและ

ดาํเนินการในเรื6 องนีI อย่างจริงจงั ถือเป็นความทา้ทายอย่างยิ6งสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุค       

ไร้พรมแดน การอยูนิ่6งเฉย การทาํแบบเดิม ๆ ตามที6เคยชิน การรอรับนโยบายจากเบืIองบนแต่ฝ่าย

เดียว ขณะที6การเมืองการปกครองไม่มีเสถียรภาพ ลว้นสร้างความเสียหายต่อการพฒันาทุนมนุษย์

ของประเทศ ส่งผลให้ประเทศชาติขาดศักยภาพในการแข่งขนัและเสียผลประโยชน์เมื6อเปิด

พรมแดนอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 การเริ6มตน้ในวนันีIอาจชา้ไปนิด แต่ยงัไม่สายเกินไปที6จะ

ลงมือทาํ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมี้อาํนาจขององค์กร จะต้องตัดสินใจ

ดาํเนินการให้แผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสถานศึกษาที6ตนรับผิดชอบ มีการสร้างคุณภาพ

สาํหรับอนาคตบนพืIนฐาน ของทกัษะแห่งศตวรรษที6 21 และติดตามกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินงาน

อย่าจริงจงั (รสสุคนธ์ มกรมณี. 2555 : 38-40) ดงันัIน การบริหารจดัการศึกษาการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที6 21 สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทัIงในดา้นความรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทกัษะ

แห่งศตวรรษที6 21 ประกอบดว้ย ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะ

ดา้นสารสนเทศสื6อและเทคโนโลย ีซึ6 งผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เท่าทนัความ เปลี6ยนแปลง พฒันาตนเองคิด
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หายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี6ยนรูปแบบการทาํงานให้ความสําคญักับ

ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์รและนอกองคก์ร ใหค้วามสนใจต่อวฒันธรรมองคก์ารที6มุ่ง

ผลลพัธ์ ใส่ใจในเรื6 องของศาสตร์ทางการสอนที6เหมาะสม และตอ้งเขา้มารับบทบาทในการเร่ง

ปรับเปลี6ยนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู ปรับเปลี6ยนเนืIอหาตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบั

การพฒันาทกัษะใหม่ ๆ ใหก้บัครูผูส้อน ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พื6อพฒันาคุณภาพทาง

การศึกษาให้สูงขึIน รวมทัIงปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทัIงภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื6อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะทดัเทียมเป็นที6ยอมรับของชาติอื6น 

และสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข (สมหมาย อํ6าดอนกลอย. 2559  : 6) สมรรถนะผูบ้ริหารคือ

สิ6งที6แสดงออกมาในรูปแบบของความสามารถต่าง ๆ ดงันัIนสมรรถนะผูบ้ริหารสังกดัสํานกังาน         

เขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จึงเป็นปัจจยัที6เพิ6มขีดความสามารถในการ

บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา เมื6อผูบ้ริหารมีสมรรถนะที6ดี ก็จะเป็นปัจจยัที6ส่งผลต่อให้การ

บริหารสถานศึกษา มีผลสมัฤทธ̀ิตามเป้าหมายสาํเร็จลุล่วงไปดว้ย ซึ6 งปัจจุบนัการบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที6  21 ผูบ้ริหารจะต้องเข้าใจถึงการเปลี6ยนแปลงและมีความพร้อมในการบริหาร

สถานศึกษาในทุก ๆ ดา้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาที6มีสมรรถนะที6ดีจะส่งผลใหก้ารบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที6 21 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียนและสังคมส่วนรวม เนื6องจาก

ผูบ้ริหารที6มีสมรรถนะจะสามารถนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย และพนัธกิจของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที6 21 ที6กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การวจิยัเรื6องนีIจะเป็นประโยชน์และคุณูปการต่อ

การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษารวมถึงการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สังกดั

สาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรีต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครัI งนีI   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีI  

 1. เพื6อศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืIนที6การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 2. เพื6อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 3. เพื6อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 
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 4. เพื6อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที6ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวิจัยครัI งนีI  เพื6อเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูที้6 เกี6ยวข้องสังกัด

สาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ไดมี้สารสนเทศที6เกี6ยวกบัสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที6ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สามารถนํามาใช้เป็น

แนวทางในการปรับพฤติกรรม พฒันาตนเอง พฒันางานวิชาชีพ พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้ป็น

ผู ้บริหารสถานศึกษาที6 ดี มีสมรรถนะที6 ดี และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6  21 ที6 มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียนและสงัคมส่วนรวม  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที@ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที@ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที6ใชใ้นการวิจยัครัI งนีI ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัสาํนกังาน

เขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จากจาํนวนสถานศึกษา

ทัIงหมด 31โรงเรียน จาํนวนผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาทัIงหมด 3,024 คน (สาํนกังานเขตพืIนที6

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18. ออนไลน์. 2563) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที@ใช้ในการวจัิย  

 กลุ่มตวัอยา่งที6ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขต

พืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ6 งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางของเครจซี6และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610); (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 42-43) 

ไดก้ลุ่มจาํนวน 346 คน และใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชัIน (Stratified Random Sampling) โดยใชส้หวิทยาเขต

เป็นชัIนในการแบ่ง ซึ6 งมีทัI งหมด 3 สหวิทยาเขต คือ 1) สหวิทยาเขตชลบุรี 1 จาํนวน 12 โรงเรียน                         

2) สหวิทยาเขตชลบุรี 2 จาํนวน 8 โรงเรียน 3) สหวิทยาเขตชลบุรี 3 จาํนวน 11 โรงเรียน หลงัจากนัIน

คดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของแต่ละสหวิทยาเขตด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling)  
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 ตัวแปรที@ศึกษา 

 การวจิยันีI เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

 1.   ตัวแปรพยากรณ์ คือ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ ดงันีI  

  1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ̀ิ 

  1.2 การบริการที6ดี 

  1.3 การพฒันาตนเอง 

  1.4 การทาํงานเป็นทีม 

  1.5 การวเิคราะห์และสงัเคราะห์  

  1.6 การสื6อสารและจูงใจ  

  1.7 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร              

  1.8 การมีวสิยัทศัน์ 

 2. ตัวแปรเกณฑ์ คือ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืIนที6

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ผูว้จิยัจึงไดส้รุปตวัแปรออกมาทัIง 6 ดา้น ดงันีI  

  2.1 ดา้นการสื6อสารที6ดี  

  2.2 ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี 

  2.3 ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

  2.4 ดา้นความเป็นผูน้าํที6มีวสิยัทศัน์  

  2.5 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

  2.6 ดา้นการแกปั้ญหา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา                 

มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที6 เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือคุณลักษณะ                    

ที6แสดงออกในการปฏิบติังานในหนา้ที6ที6รับผดิชอบ เพื6อใหก้ารขบัเคลื6อนขององคก์รดาํเนินไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย หรือบุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา       

ที6สะทอ้นให้เห็นถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติ ความเชื6อและอุปนิสัยของแต่ละบุคคล 

สามารถวดัหรือสังเกต ไดจ้ากพฤติกรรมการทางานที6แสดงออกมาให้เห็น และหมายความรวมถึง

ระดบัของความสามารถในการปรับใชก้ระบวนทศัน์เพื6อการปฏิบติังานใหเ้กิดคุณภาพประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติัหนา้ที6ของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะดงันีI  
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 1.  การมุ่งผลสัมฤทธิO  หมายถึง ความมุ่งมั6นในการปฏิบติังานคุณภาพของงานถูกตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์ ความคิดริเริ6มสร้างสรรค ์นาํนวตักรรมทางเลือกใหม่มาใชเ้พิ6มประสิทธิภาพงาน 

การพฒันาผลงานให้มีคุณภาพต่อเนื6อง ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นไปที6ผลสัมฤทธ̀ิที6

คาดหวัง เพื6อวัดผลสําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานของสถานศึกษา มีตัวชีI ว ัด

ความสาํเร็จที6ชดัเจนมีกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนื6อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

 2.  การบริการที@ดี หมายถึง ความตัIงใจและความพยายามของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 

การให้บริการเพื6อสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื6น ๆ ที6เกี6ยวขอ้ง         

ความตัIงใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้กี6ยวขอ้ง ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ นาํขอ้มูลที6ไดม้า

ปรับปรุงและพฒันาระบบในการใหบ้ริการ มีความตัIงใจ เตม็ใจ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ

แก่ผูม้าใชบ้ริการ การจดัระบบการใหบ้ริการบนพืIนฐานความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

 3.  การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพฒันาศกัยภาพตนเอง ให้เจริญขึIนทัIงร่างกาย จิตใจ 

ปัญญาและสังคม การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหรือ

วิธีการอื6น ๆ การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาสถานศึกษาและวิชาชีพ การแลกเปลี6ยน

ความคิดเห็นดา้นวิชาการในหมู่เพื6อนร่วมงาน จดัการความรู้ในโรงเรียนเพื6อพฒันาวิชาชีพครูและ

ระบบการบริหารจดัการ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการแสวงหาและพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง และ

การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นระบบการบริหารจดัการ วางตนใหเ้ป็นสมาชิกที6ดี 

มีประโยชน์ เป็นศานติสุขต่อผูอื้6น สงัคม และสงัคมโลก 

 4.  การทาํงานเป็นทมี หมายถึง พฤติกรรมที6แสดงถึงการทาํงานร่วมกบัผูอื้6น ความมุ่งมั6น

ในวตัถุประสงค ์มีเป้าหมายเดียวกนั แบ่งปันประสบการณ์ สามารถเจรจาโนม้นา้วผูอื้6นให้มีความ

คิดเห็นคลอ้ยตาม เพื6อขจดัความขดัแยง้ใด ๆ ที6เกิดขึIน ใชกิ้ริยาท่าทางคาํพดูเหมาะสมต่อผูอื้6นในทีม 

ช่วยเหลือผูอื้6น สนับสนุนเพื6อนร่วมปฏิบติังานแสดงบทบาทผูน้ําหรือผูต้ามได้อย่างเหมาะสม 

รับผิดชอบร่วมกบัผูอื้6นในทีมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ที6ดี ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและพึ6งพา

อาศยักนั เพื6อใหเ้กิดการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกนั  

 5.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ซึ6 งอาจจะเป็นวตัถุ สิ6งของ เรื6องราว หรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านัIน การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการของงานและ

เสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ สามารถอธิบายตีความสิ6งที6

เป็นเหตุ ทัIงนีIอาจแฝงซ่อนอยูภ่ายในสิ6งต่าง ๆ หรือปรากฎไดอ้ยา่งชดัเจน การเป็นผูน้าํในการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาและตรวจสอบติดตาม การดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 6.  การสื@อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 

ความสามารถ ในการสื6อสารผา่นสื6อเทคโนโลย ีความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วใหผู้อื้6นเห็นดว้ย 

ยอมรับ คลอ้ยตามเพื6อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื6อสาร โดยผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งนาํข่าวสารสื6อสาร

ติดต่อกนัให้เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายที6วางไวแ้ละให้เขา้ใจตรงกนั เพื6อให้สามารถดาํเนินงานได้

ตรงกบัเป้าหมายที6ตัIงไวเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในสถานศึกษา 

 7.  การพฒันาศักยภาพบุคลากร หมายถึง การใหค้าํปรึกษาแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาแก่

เพื6อนร่วมงานและผูเ้กี6ยวขอ้ง การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างและ

สร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร การส่งเสริมสนบัสนุนและใหโ้อกาสเพื6อนร่วมงานไดพ้ฒันาใน

รูปแบบ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษานิเทศกาํกบัติดตาม เพื6อที6มุ่งหวงัให้

เกิดความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติังานและส่งผลใหส้ถานศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8.  การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดวิสัยทศัน์ทิศทางหรือแนว

ทางการพฒันาสถานศึกษา ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันางาน

และความสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษาที6สงักดั ที6เป็นรูปธรรมเป็นที6ยอมรับและเป็นไปได้

ในทางปฏิบติั การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพื6อการพฒันางาน  

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที@ 21 หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ในการใชก้ลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจดัการเพื6อให้บรรลุวตัถุประสงคที์6ตัIงไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 ดา้นดงันีI  

 1.  ด้านการสื@อสารที@ดี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

ตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนืIอหาสาระของสื6อ สามารถถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารผา่น

สื6อต่าง ๆ เช่นคาํพดูท่าทาง รวมถึงสื6ออิเลก็ทรอนิกส์ เพื6อใหถึ้งผูรั้บอยา่งรวดเร็ว สามารถสื6อสารกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง ชดัเจน การสื6อสารไม่คลาดเคลื6อน รวมไปถึงการ        

สื6อความคิด การส่งข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ไปยงับุคคลหรือ กลุ่มบุคคลหนึ6ง เช่น ผูบ้ริหาร 

ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เป็นตน้ เพื6อใหเ้กิดความคิดและทศันคติเหมือนกนั 

 2.  ด้านการใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                     

ที6แสดงออกถึงการนาํความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบงาน พฒันางาน 

เครื6องมือ เครื6องใช ้อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื6อให้การดาํเนินงานสะดวกรวดเร็ว ทกัษะ

ในการนาํเครื6องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัที6มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์

แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื6อออนไลน์ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน 

และการทาํงานร่วมกนั หรือใชเ้พื6อพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานในสถานศึกษาให้มี
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ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการติดต่อสื6อสารทาํงานร่วมกบัผูอื้6น เช่น 

เพื6อนร่วมงาน ผูป้กครองและชุมชน เพื6อส่งเสริมการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

 3.  ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็น              

การสร้างความคิดที6หลากหลาย มีกระบวนการความคิดได้มาจากหลาย ๆ วิธีการ สร้างสรรค์

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ที6เหมาะสม วางแผน ออกแบบและพฒันานวตักรรมใหมี้ความทนัสมยั

เหมาะสม สร้างความคิดที6ทัI งเป็นความคิดเสริมจากเดิม และความคิดกา้วหน้าใหม่ ๆ สามารถ

วิเคราะห์และประเมินแนวคิดของตนเพื6อปรับปรุงและพฒันาการสร้างสรรคน์วตักรรม สร้างและ

สื6อสารแนวคิดใหม่ ๆ ใหผู้อื้6นทราบอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอมรับแนวทางใหม่ ๆ ที6นาํมาใช ้ทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้6น อยา่งสร้างสรรค ์สื6อสารความคิดใหม่ ๆ เรียนรู้และเขา้ใจว่าความคิดสร้างสรรคแ์ละ

นวัตกรรมต้องใช้เวลาการนํานวัตกรรมไปใช้ (Implement Innovations) ริ เ ริ6 มการประยุกต์                    

นาํความคิดไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่องานทาํให้ผลงานนัIนเป็นนวตักรรม สามารถนาํนวตักรรมมา

ใช้ในบริหารจดัการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไข

นวตักรรมใหมี้ความทนัสมยั 

 4.  ด้านความเป็นผู้นําที@มีวสัิยทัศน์ หมายถึง ผู ้นาํจะตอ้งมองอนาคตอย่างมีวิสยัทศัน์ 

มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและภาระหนา้ที6

ของหน่วยงานในสถานศึกษา สามารถพฒันาองค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ที6วางเอาไว ้อยู่บน

พืIนฐานความเป็นไปได ้เพื6อที6จะนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จ เห็นความสาํคญัของ ICT และ

มองอนาคตว่า  ICT จะเป็นพืIนฐานสําคัญในการนําสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า  ทันสมัย                        

ทนัเหตุการณ์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความไวว้างใจทีมงาน เป็นผูน้าํที6ดีและรักษาภาพพจน์เพื6อ

เป็นแบบอยา่งที6ดี  

 5.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณสมบติัที6ดีของผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํ หรือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าตาํแหน่งอื6น บริหารสถานศึกษาดว้ย

ความซื6อสัตยสุ์จริต โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดระบบคุณธรรมเป็นที6ตัIง ยุติธรรม ซื6อสัตย ์       

ไม่คอรัปชั6น อดทน อดกลัIน รับทัIงผิดทัIงชอบ เป็นคนดีของสังคม ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความดี           

มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไดรั้บการยอมรับนับถือ  ตอ้งแสดงให้เห็นความเพียร ความกลา้หาญ            

ไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก มีไหวพริบ รู้จกัสงัเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือน รู้เท่าถึงการณ์ ซื6อตรงต่อ

หน้าที6 ซื6อตรงต่อบุคคลทั6วไปรู้จักผ่อนผนั ยอมเสียสละเพื6อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและ                

พระมหากษยัตริย ์
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 6.  ด้านการแก้ปัญหา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในการจาํแนก

แยกแยะความคิด และความรู้สึกใชเ้หตุผลในการประเมินและตดัสินปัญหา จะตอ้งแกปั้ญหาดว้ย

วิธีการที6หลากหลาย คิดกระบวนการเป็นระบบโดยวิเคราะห์ปัจจยัที6ก่อให้เกิดปัญหา เปรียบเทียบ 

ขอ้โตแ้ยง้ แกปั้ญหาไดท้ัIงที6ยอมรับความคิดเห็นที6ตรงกนัและเห็นต่าง การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถานศึกษา นาํเหตุการณ์มาใชเ้ป็นฐานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้น

การปฏิบติั 

 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที้6ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ในการศึกษาครัI งนีI ระบุขอบเขต

ของสถานศึกษาในจงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 

 ครูผู้สอน.หมายถึง.บุคลากรวิชาชีพที6ทาํหน้าที6หลกัทางดา้นการสอนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง.ๆ.ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 18 ในการศึกษาครัI งนีI ระบุขอบเขตของสถานศึกษาในจงัหวดัชลบุรี 

 สถานศึกษา.หมายถึง.สถานศึกษาขัIนพืIนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืIนที6การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 ในการศึกษาครัI งนีI ระบุขอบเขตของศถานศึกษาในจงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 

 เขตพืVนที@การศึกษา.หมายถึง.สังกัดสํานักงานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18        

ในการศึกษาครัI งนีI ระบุขอบเขตของศถานศึกษาในจงัหวดัชลบุรี 

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 การวิจัยครัI งนีI  ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที6ส่งผลต่อการบริหาร 

สถานศึกษาในศตวรรษที6 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี                

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

(ก.ค.ศ.) (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 14-18)                

ได้กาํหนดสมรรถนะการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของ

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษามี  8 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ̀ิ (achievement motivation)             

2) การบริการที6ดี (service mind) 3) การพฒันาตนเอง (self – development) 4) การทาํงานเป็นทีม 

(teamwork) 5) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 6) การสื6อสารและจูงใจ 7) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร                        

8) การมีวิสัยทศัน์ ได้ทาํการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีเกี6ยวกับการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที6 21 ตามแนวคิดของนกัวิชาการทัIง 14 คน ไดแ้ก่ 1) Hoyle, English and Steffy (2005 อา้ง

ถึงใน แพรดาว สนองผนั. 2557 : 34) 2) บาร์ดและเฮนเดอร์สัน (Baird and Henderson 2006: 23)         

3) โด (Doe. ออนไลน์. 2009) 4) ลอค (Loc. 2010 : 9 ) 5) เคนเนดี  (Kennedy. ออนไลน์. 2011)                       
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6) พุชชิโอ, เมอร์ด็อก, และแมนซ์ (Puccio, Murdock, and Mance. 2011: 9) 7) ยาง (Yang. 2011: 

114) 8) โจชิ (Joshi. ออนไลน์. 2012) 9) องค์การเพื6อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

(OECD. 2012 : 51) 10) โรบินสัน  (Robinson. ออนไลน์ .  2012) 11) สมาคมผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาแห่งชาติ (NASSP ออนไลน์. 2013) 12.Rocky View Schools (2013 อา้งถึงใน วิโรจน์ 

สารรัตนะ. 2556 : 54 ) 13) ศูนยส์ร้างสรรคค์วามเป็นผูน้าํและสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา

แห่งชา ติ  (CCL and NASSP. ออนไลน์  2014) 14) จรวยพร  ธรณินทร์  (ออนไลน์ .  2550)                           

จากการศึกษา การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 ไดเ้ป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการสื6อสารที6ดี 2) 

ด้านการใช้เทคโนโลยี 3) ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม 4) ด้านความเป็นผูน้าํที6มีวิสัยทศัน์ 5)          

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 6) ดา้นการแกปั้ญหา ดงัภาพประกอบ 1 
 

     ตัวแปรพยากรณ์      ตัวแปรเกณฑ์ 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 1.  สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารสถานศึกษา                       

ในศตวรรษที6 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 2.  สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที6 21 

สงักดัสาํนกังานเขตพืIนที6การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 

      สมรรถนะผู ้บ ริหารสถานศึกษา            

มี 8 สมรรถนะ ดงันีI  

     1.  การมุ่งผลสมัฤทธ̀ิ 

     2.  การบริการที6ดี 

     3.  การพฒันาตนเอง 

     4.  การทางานเป็นทีม 

     5.  การวเิคราะห์และสงัเคราะห์  

     6.  การสื6อสารและจูงใจ  

     7.  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร              

     8.  การมีวสิยัทศัน์ 

       การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ        

ที6 21 มี 6 ดา้น ดงันีI   

     1.  ดา้นการสื6อสารที6ดี  

     2.  ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี 

     3.  ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

     4.  ดา้นความเป็นผูน้าํที6มีวสิยัทศัน์  

     5.  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม      

     6.  ดา้นการแกปั้ญหา 




