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บทที$ 2  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

  

 ในการวิจยัครั, งนี,  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที>เกี>ยวขอ้งกบัสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที>ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี,  

 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี>ยวกบัสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

  1.2 ความสาํคญัของสมรรถนะ 

  1.3 แนวคิด และทฤษฎีสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี>ยวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 

  2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

  2.2 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

  2.3 แนวคิดและหลกัการที>เกี>ยวขอ้งการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 

 3. บริบทสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 4. งานวจิยัที>เกี>ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกี.ยวกบัสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความหมายของสมรรถนะ 

 สมรรถนะ (Competency) มีนกัวิชาการไดใ้ห้คาํจาํกดัความที>แตกต่างกนัออกไปและมกั

เขา้ใจไม่ตรงกนัซึ> งขึ,นอยูก่บัว่า นกัวิชาการที>ศึกษาจะแปลหรือให้คาํจาํกดัความไวต้ามความเขา้ใจ

และความเชื>อของแต่ละคน แต่ละสถาบนั ดงัที>มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของ

สมรรถนะไว ้ดงันี,  

 โบยตัซิส (Boyatzis. 1982 : 54) ไดใ้หค้วามหมายวา่ สมรรถนะ คือกลุ่มของ ความสามารถ

ที>มีอยู่ในตวับุคคลซึ> งกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื>อให้บรรลุถึงความตอ้งการของงาน ภายใต้

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร และทาํใหบุ้คคลมุ่งมั>นไปสู่ผลลพัธ์ที>ตอ้งการ 
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 แมคเคลแลนด ์(McClelland. 1999 : 74) ไดใ้หค้วามหมายวา่ สมรรถนะ คือ บุคลิกลกัษณะ

ที>ซ่อนอยูภ่ายใตต้วับุคคล ซึ> งสามารถผลกัดนัใหบุ้คคลนั,นสร้างผลการปฏิบติังานที>ดีหรือตามเกณฑ์

ที>กาํหนด ไวใ้นงาน 

 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์  (Spencer and Spencer.  1993 : 9)  ให้คําจํากัดความว่า 

สมรรถนะ หมายถึง ลกัษณะที>เป็นรากฐานของบุคคลหนึ> งหรือสถานการณ์หนึ> ง ๆ ไดซึ้> งเป็นการ

เชื>อมโยงระหว่างสมรรถนะกบัผลงานที>เหนือกว่าเป็นการพิจารณาถึงคุณลกัษณะของแต่ละคน 

ลกัษณะของพฤติกรรม และทกัษะที>สาํคญั  

 เชอร์ม่อน (Shermon. 2004 : 105) นิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถและ 

คุณสมบติัของแต่ละบุคคลที>จาํเป็นตอ้งมี เพื>อให้สามารถทาํงานในขอบเขตงานที>ตนรับผิดชอบ          

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เทื,อน ทองแกว้ (ออนไลน์. 2550) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะวา่ สมรรถนะ เป็นความรู้ ทกัษะ 

และคุณลกัษณะที>จาํเป็นของบุคคลในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีผลงานไดต้ามเกณฑห์รือ

มาตรฐานที>กาํหนดหรือสูงกวา่  

 ดนัย เทียนพุฒ (2550 : 20) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการความรู้ ทกัษะ 

ทัศนคติและคุณลักษณะส่วนบุคคลจนทําให้ผลงานนั, นมีคุณค่า  สูงสุดหรือมีประสิทธิผล                   

หรือคุณลกัษณะของผูด้าํรงตาํแหน่งนั,น ๆ ที>อยู่ภายใตผ้ลการปฏิบติังานที>ประสบความสําเร็จ 

คุณลกัษณะเหล่านี, ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะเฉพาะมโนทศัน์ในตนเอง และแรงจูงใจในการ

ทาํงาน ผสมผสานกนัจนทาํใหบุ้คคลเหล่านั,นแสดงออกมาเป็นการกระทาํหรือพฤติกรรมที>ส่งผลให้

การดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จตามวิสัยทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

 สํานักงานขา้ราชการพลเรือน (2552 : 3) ได้สรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 

คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที>เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื>น ๆ ที>ทาํ

ใหบุ้คคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นในองคก์าร 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน (2552 : 76) ได้ให้ความหมายของ

สมรรถนะ ซึ> งสรุปไดด้งันี,  คุณลกัษณะพื,นฐานของบุคคล ซึ> งมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานที>มี

ประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที>โดดเด่นกว่าในการทาํงานหรือสถานการณ์นั,น                    

ซึ> งสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  (Teachers and Personal Competency) หมายถึง 

พฤติกรรมซึ> งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะ (Character) ทศันคติ 

(Attitude) และ แรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลและส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ที>อยา่งโดดเด่น 
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 ชูชยั สมิทธิไกร (2554: 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะที>จาํเป็น 

ในการปฏิบติังานของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื>น ๆ เช่น อุปนิสยั 

ทศันคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ ซึ> งสามารถวดัไดแ้ละตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ค่านิยม และ 

เป้าหมายขององคก์าร เพื>อให้การปฏิบติังานในหนา้ที>ของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงตอ้งสามารถจาํแนกความแตกต่างระหวา่งบุคคลที>มีผลการปฏิบติังานสูง

จากบุคคลที>มีผลการปฏิบติังานตํ>า 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายของคาํวา่ สมรรถ หมายถึง 

ผูส้ามารถ สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทาํงานสูงสมควร

ได้เ ลื>อนตําแหน่ง  และสมรรถนะ  ความสามารถ  (ใช้แก่เครื> องยนต์) เ ช่น  รถยนต์แบบนี,                                

มีสมรรถนะดีเยี>ยมเหมาะสาํหรับเดินทางไกล (ราชบณัฑิตยสถาน. 2556: 1169) 

 สุรศกัดิ\  ปาเฮ (2556 : 3) ได้ให้นิยามความหมายของคาํว่า“สมรรถนะ(Competency)”      

ไวว้่า หมายถึง พฤติกรรมที>เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ (Ability)      

และ คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ที>ทาํให้บุคคลปฏิบติังานไดส้ําเร็จและบรรลุ 

ผลสัมฤทธิ\ ขององคก์าร หรืออาจกล่าวสรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลกัษณะที>ทาํให้ปัจเจก 

บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที> ดีตามเกณฑ์ที>กําหนด  และสามารถปฏิบัติงานใน               

ความรับผิดชอบไดดี้กว่าผูอื้>น หรือกล่าวอีกนยัหนึ>ง สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติังาน

ซึ> งเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถและพฤติกรรมอื>น ๆ ที>ทาํให้สามารถสร้างผลงานได้

โดดเด่นกวา่เพื>อนร่วมงานในองคก์ร ดงันั,นสมรรถนะครู จึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ

และคุณลกัษณะของครูที>จาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะครูจึงเป็นสิ>งจาํเป็นอยา่งยิ>งต่อการปฏิบติังานวิชาชีพครูใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตามความตอ้งการขององคก์ารทางการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา 

 ศกัดิ\ ไทย สุรกิจบวร (2557 : 171) ไดส้รุปความหมายสมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะ 

ความสามารถของบุคคลที>แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที>ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ซึ> งสะทอ้นใหเ้ห็นจากพฤติกรรมที>แสดงออกซึ> งความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) 

และคุณลกัษณะ (Attributes) ที>เกี>ยวขอ้งกนั สามารถวดัและสังเกตเห็นได ้อาจเกิดจากพรสวรรค์

หรือการเสริมสร้างขึ,นโดยผา่นการปฏิบติังาน การฝึกอบรมและการพฒันา 

 นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ (2559 : 87) ไดส้รุปสมรรถนะ หมายถึงขีดความสามารถ เป็นกลุ่ม

ของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะของบุคคล (Attributes) หรือเรียกกนัว่า 

“KSAs” ซึ> งสะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรม (Behaviors) ในการทาํงานที>แสดงออกมาของแต่           

ละคน สามารถวดัและสังเกตได ้ดงันั,น ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะจึงมีองคป์ระกอบอยู ่3 ส่วน        
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คือ ลกัษณะของบุคคล (Personal characteristics) พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออกของ

บุคคลที> เป็นทั, งแง่บวกและแง่ลบ และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ> งความสามารถเชิง

สมรรถนะของบุคคลในองคก์ารนั,นมีส่วนช่วยสนบัสนุนการบรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์

ขององคก์าร และยงัใชเ้ป็นกรอบในการสร้างวฒันธรรมองคก์าร 

 สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที>สะทอ้นให้เห็น

ถึงความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ ความสามารถ ทศันคติ ความเชื>อและอุปนิสัยของแต่ละบุคคล 

สามารถวดัหรือ สังเกตได้จากพฤติกรรมการทาํงานที>แสดงออกมาให้เห็นซึ> งอาจะเกิดได้จาก

พรสวรรค์ที> ติดตัวมาตั, งแต่กาํเนิดหรือจากประสบการณ์ในการทาํงานหรือจากการฝึกอบรม              

และหมายความรวมถึงระดบัของความสามารถในการปรับใชก้ระบวนทศัน์เพื>อการปฏิบติังานให้

เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติัหน้าที>ของบุคคลในสถานศึกษา 

สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  เ ป็นกลุ่มพฤติกรรมที>สถานศึกษาต้องการ                           

หรือคุณลกัษณะของผูด้าํรงตาํแหน่งนั,น ๆ ที>อยู่ภายใตผ้ลการปฏิบติังานที>ประสบความสําเร็จ             

จะแสดงออกมาเป็นการกระทาํหรือพฤติกรรมที>ส่งผลให้การดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วสิยัทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ความสําคญัของสมรรถนะ 

 การวิจยัครั, งนี, เป็นการศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา จากการให้ความหมายของ

สมรรถนะ ซึ> งเป็นปัจจัยที>ก่อให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานและในชีวิต จึงมีหน่วยงาน           

และนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามสาํคญัของสมรรถนะไวด้งันี,  

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเ รือน  (2547 : 3-4)  ระบุว่ า  สมรรถนะ 

(Competency) มีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรและองคก์าร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อ

ตวัผูป้ฏิบติังาน ต่อองคก์าร หน่วยงาน และต่อการบริหารงานบุคคล ดงันี,  

 1. ช่วยให้การคดัสรรบุคคลที>มีลกัษณะดีทั,งความรู้ ทกัษะและความสามารถ ตลอดจน 

พฤติกรรมที>เหมาะสมกบังาน เพื>อปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามความตอ้งการขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

 2. ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้ง 

พฒันาในเรื>องใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ,น 

 3. ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์าร 

 4. ช่วยสนบัสนุนให้ตวัชี, วดัหลกัของผลงาน (KPLs) บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะจะ

เป็นตวับ่งบอกไดว้า่ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวัชี,วดัหลกัแลว้จะตอ้งใชส้มรรถนะตวัไหนบา้ง 

 5. ป้องกนัไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว 
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 6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์การที> ดีขึ, น เพราะถ้าทุกคนมี            

การปรับ สมรรถนะของตวัเองให้เขา้กบัผลงานที>องคก์ารตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็

จะส่งผลให้ เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์ารนั,น ๆ เช่น เป็นองคก์ารแห่งการคิดสร้างสรรค์

เพราะทุกคนใน องคก์ารมีสมรรถนะในเรื>องการคิดสร้างสรรค ์ในส่วนของการพฒันาบุคลากรนั,น 

แนวคิดเรื>อง สมรรถนะนี, มีแนวคิดพื,นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถใหท้รัพยากรบุคคล 

โดยมีความเชื>อว่าเมื>อพฒันาคนให้มีความสามารถแลว้ คนจะใชค้วามสามารถที>มีไปผลกัดนัให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ดงันั,นประโยชน์ของสมรรถนะ (Competency) ในดา้นการพฒันาบุคคล จึง

สรุปไดด้งันี,     

  6.1 การเลือกสรรเพื>อใหไ้ดค้นที>มีความสามารถเหมาะสมกบัองคก์ารและงาน  

  6.2 การเลื>อนระดบั ปรับตาํแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนยิ>งขึ,น  

  6.3 การพฒันาฝึกอบรม ความสามารถของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งงาน  

  6.4 การเพิ>มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคล  

  6.5 การบริหารผลงาน  

  6.6 การบริหารคนเก่ง 

  6.7 การโยกยา้ยสบัเปลี>ยนตาํแหน่งหนา้ที>การงาน  

  6.8 การพฒันาความกา้วหนา้สายอาชีพ 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2556 : 5-6) ได้กล่าวว่า สมรรถนะมีความสําคัญทั, งต่อบุคคลและ   

องคก์ารดงันี,  

 1. สมรรถนะช่วยให้องคก์ารสามารถคดัสรรบุคคลที>มีคุณสมบติัที>ดีทั,งทางดา้นความรู้ 

ทกัษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที>เหมาะสมกบังาน เพื>อปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามความ 

ตอ้งการขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

 2. สมรรถนะเพื>อช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถ

ของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจาํเป็นตอ้งพฒันาในเรื>องใด ซึ> งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ,น 

 3. สรรถนะสามารถนาํไปใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลในองคก์าร 

 4. สมรรถนะช่วยสนับสนุนให้ตัว ชี, ว ัดหลักของผลงาน  (Key Performance 

Indicators: KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอกไดว้่า ถา้ตอ้งการให้บรรลุ

เป้าหมายของ KPIs แลว้จะใชส้มรรถนะใดบา้ง 

 5. สมรรถนะป้องกนัไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ 

พนักงานขายเพิ>มขึ,นสูงกว่าเป้าที>กาํหนด ทั, ง ๆ ที>พนักงานคนนั,นไม่ค่อยตั, งใจทาํงานมากนัก           

แต่เนื>องจากความตอ้งการของตลาดสูง จึงทาํใหย้อดขายเพิ>มขึ,นเองโดยไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายาม   
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มากนัก แต่ถา้มีการวดัสมรรถนะแลว้จะทาํให้สามารถตรวจสอบไดว้่าพนักงานคนนั,นประสบ

ความสาํเร็จเพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขาเอง 

 6. สมรรถนะช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบผลสําเร็จเร็วยิ>งขึ,น 

เพราะถา้บุคลากรในองคก์ารทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานที>องคก์ารกาํหนด 

ตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์ารนั,น ๆ เช่น 

เป็นองคก์ารแห่งการคิดสร้างสรรคเ์พราะทุกคนในองคก์ารมีสมรรถนะในเรื>องการคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) 

 วีระกานต์ ศรีสมยั (2551 : 22) ไดน้าํแนวคิดของ ซีดานแมนลคัคา (Sydanmaanlakka. 

2003) มาอธิบาย ความสาํคญัของแนวคิดสมรรถนะว่าเป็นสิ>งสาํคญัที>จะนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ เนื>องจากองค์กรตอ้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื>องตลอดเวลา การดาํเนินงานของ

องคก์รจึงขึ,นกบัสมรรถนะขององคก์ร แนวคิดการบริหารงานที>จะตอ้งเนน้การบริหารสมรรถนะจึง

เป็นการสร้างสมรรถนะขององค์กร ซึ> งหมายถึงว่าจะต้องมีการกาํหนดสมรรถนะของบุคคล 

สมรรถนะของทีมงานแลว้รวมเป็นสมรรถนะขององค์กร นั,นแหละสมรรถนะของบุคคลที>จะ

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะขององคก์ร สมรรถนะในที>นี,  หมายถึง ความ ทกัษะ เจตคติ ประสบการณ์ 

และคุณลกัษณะ โดยคาํนึงถึงขอ้มูลสารสนเทศ กระบวนการดาํเนินงานขององคก์ร วฒันธรรมและ

รูปแบบการปฏิบติังาน การบริหารสมรรถนะจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัที>จะทาํให้องคก์รประสบ

ความสําเร็จหากบุคลากรแต่ละคนมีเป้าหมายเชิงการแข่งขนัร่วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนัใน       

การปฏิบติังานจะนาํไปสู่การกาํหนดเป็นสมรรถนะ ซึ> งเป็นความสามารถที>จะทาํงานนั,นใหเ้กิดผล

สาํเร็จ บุคคลตอ้งมีความรู้ มีทกัษะ มีเจตคติ มีประสบการณ์ และคุณลกัษณะที>เกี>ยวขอ้งกบัเป้าหมาย

ขององค์กร  โดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมจะทําให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน  เกิด                        

การแลกเปลี>ยนประสบการณ์ระหวา่งกนัซึ> งจะนาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดขึ,นในบุคคลและ

องคก์รจึงเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจากการปฏิบติังานที>มีเป้าหมายหลกัในการพฒันาสมรรถนะหรือ

การเพิ>มขีดความสามารถขององค ์

 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2553 : 54) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ competency ซึ> งสรุปไดด้งันี,  

competency เป็นปัจจยัหนึ>งที>ใชใ้นการสรรหาคดัเลือก คนเก่ง คนดี ใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที>

และความรับผิดชอบ เป็นเครื>องมือในการประเมินเพื>อหาช่องว่างหรือสิ>งที>ควรพฒันาของแต่ละ

บุคคลและยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ซึ> งการพฒันาความสามารถของบุคคลเป็นอีก

วธีิการหนึ>งในการจูงใจเพื>อรักษา คนเก่ง คนดี ใหอ้ยูใ่นองคก์รต่อไป 
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 สุรชยั พรหมพนัธ์ุ (2554: 185) ไดส้รุปความสาํคญัของสมรรถนะไวว้า่ บางคนไดเ้ขา้ไป

ทาํงานในองคก์รที>ไม่มีความชดัเจนของหนา้ที> ภาระงานนั,นไม่สามารถแสดงสมรรถนะที>มีติดตวั 

หรือไม่ตรงกบัหน้าที>ในตาํแหน่งาน ทาํให้ไม่สามารถเรียกผูน้ั,นไดว้่าเป็นผูมี้สมรรถนะ แต่ผูที้>

สามารถแสดงสมรรถนะที>มีติดตวั ซึ> งตรงกบัภารกิจของงาน หรือตามหนา้ที>ที>ถูกกาํหนด สามารถ

เรียกผูน้ั,นไดว้า่เป็นผูที้>มีสมรรถนะ 

 พชรวิทย ์จนัทร์ศิริสิร (2554: 14) ไดส้รุปความสําคญัของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ          

มีความสาํคญัอยา่งยิ>งต่อความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรม

ในการทาํงาน อนัประกอบดว้ย ความรู้ เจตคติ หรือ คุณลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ซึ> งเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัใหบุ้คคลนั,นสามารถปฏิบติังานในหนา้ที>ใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที>

กาํหนดในตาํแหน่งานนั,น ๆ ทั,งนี,  สมรรถนะจะตอ้งสามารถวดัได ้สงัเกตได ้และสามารถพฒันาไดด้ว้ย 

 จากที>กล่าวมาสรุปไดว้่า สมรรถนะ มีความสําคญัต่อบุคลากร สถานศึกษาและสําคญั    

อยา่งยิ>งต่อการปฏิบติังาน และความสาํเร็จของสถานศึกษา ดงันั,นหากสถานศึกษาใดมีผูมี้สมรรถนะ

สถานศึกษานั, นย่อม เ ป็นสถานศึกษา ที> มีสมรรถนะไปด้วย  และใช้ เ ป็น เค รื> อง มือใน                                     

การบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์เช่น ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การพฒันาฝึกอบรม                

การเลื>อนระดบัปรับตาํแหน่งงาน การโยกยา้ยตาํแหน่งหน้าที>งาน การประเมินผลการปฏิบติังาน 

และการบริหารผลตอบแทน เป็นตน้ 

 แนวคดิ และทฤษฎสีมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

 นภาเดช บุญเชิดชู (2552 : 22) ได้นําแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะของ (McClelland. 

1999) มาอธิบายไวว้่า ตอ้งการให้ใชก้ารทดสอบขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency-

based testing) แทนการทดสอบทางด้านสติปัญญา  (Intelligence) เนื> องจากการทดสอบทาง                

ดา้นสติปัญญาไม่มีความสัมพนัธ์ กบัความสาํเร็จในชีวิตของบุคคล หรือความสาํเร็จในการทาํงาน 

McClelland จึงใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถของบุคคลในดา้นการปฏิบติังานมากกวา่ โดยเชื>อวา่

เมื>อบุคคลไดรั้บการพฒันา จะเกิดการเรียนรู้และเปลี>ยนแปลงพฤติกรรม ดงันั,น จึงเกิดการทดสอบ

พฤติกรรมของบุคคล ที>มีผลงานสูงเพื>อหาความแตกต่างและเปรียบเทียบกบับุคคลที>มีผลงานตํ>า 

โดยเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและผลลัพธ์ที> เกิดขึ, น ซึ> งการทดสอบพฤติกรรมนี, ต้องให้

ความสาํคญักบัพฤติกรรมที>เกิดจากสิ>งเร้าตวัเดียว (Respondent behavior) และพฤติกรรมที>เกิดจาก

สิ>งเร้าหลายตวั (Operant behavior)  
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 สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2551 : 14) ไดน้าํแนวคิดของ แมคเคิลแลนด ์(McClelland. 1973) 

มาอธิบายไวว้่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะที>ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล                     

ซึ> งสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั,นสร้างผลการปฏิบติังานที>ดี หรือตามเกณฑที์>กาํหนดในงานที>

ตนรับผดิชอบ โดย McClelland ไดอ้ธิบายในลกัษณะของรูปภาพ ดงันี,  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงความหมาย Competency 

ที>มา : (McClelland; อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ. 2551: 14) 

 

 จากทั, ง  2 ภาพข้างต้น  McClelland ได้อ ธิบายในเ ชิง เปรียบเ ทียบว่า  ภาพ  A คือ 

องคป์ระกอบของสมรรถนะที>สําคญั 5 ประการ ในขณะที> ภาพ B เป็นการแบ่งองคป์ระกอบของ 

สมรรถนะ ตามความยาก-ง่ายของการพฒันา กล่าวคือ ส่วนที>เป็น Knowledge (ความรู้) และ Skills 

(ทกัษะ) นั,นถือว่าเป็นส่วนที>คนแต่ละคนสามารถพฒันาให้มีขึ,นมาไดไ้ม่ยากนัก สามารถทาํได ้  

โดยการศึกษาคน้ควา้ (ทาํใหเ้กิดความรู้-knowledge) และการฝึกฝนปฏิบติั (ทาํใหเ้กิดทกัษะ-skills) 

ซึ> งนักวิชาการบางท่านเรียกว่า Hard skills ในขณะที>องค์ประกอบส่วนที>เหลือคือ Self-concept         

(ทศันคติ ค่านิยมและความเห็นเกี>ยวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง) รวมทั,ง Trait (บุคลิกลกัษณะประจาํ 

ของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล) เป็นสิ>งที>พฒันาไดย้าก 

เพราะเป็นสิ>งที>ซ่อนอยูภ่ายในตวับุคคล และนกัวิชาการบางท่านเรียกว่า Soft skills เช่น ภาวะผูน้าํ 

(Leadership) ความอดทนต่อความกดดนั (Stress tolerance) เป็นตน้  

 สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน (2559 :  28-27) ได้นําแนวคิดของ สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ 

(Spencer and Spencer. 1993) ที>ไดอ้ธิบายถึง สมรรถนะที>สาํคญัสาํหรับผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย  
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 1. สมรรถนะสาํหรับผูบ้ริหาร (For Executives) 

  1.1 การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic Thinking) ต้องสามารถเข้าใจและคาดการณ์

แนวโน้มการเปลี>ยนแปลงของสภาพทั>วไป เขา้ใจโอกาสการทาํตลาด อุปสรรคในการแข่งขนั       

การวิเคราะห์รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์การของตนเอง เพื>อตอบสนองต่อเป้าหมายที>ตั, งไวคื้อ 

ความสาํเร็จ 

  1.2 การเป็นผูน่้าการเปลี>ยนแปลง (Change Leading) ตอ้งสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์

และยุทธศาสตร์ขององค์การที>ได้ปฏิบติัได้จริง และบรรลุตามเป้าหมายที>ตอ้งการให้บุคคลใน

องคก์ารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียปฏิบติั เพื>อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่านั,นอยากทาํงาน

และทาํสญัญาประชาคมร่วมกนัในการที>จะเปลี>ยนแปลงองคก์ารไปสู่สิ>งที>ดีขึ,น 

  1.3 การจดัการดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Management) ตอ้งมีความสามารถ

ในการสร้างสัมพนัธภาพที>ดีกบัเครือข่ายในหลาย ๆ องค์การ โดยการประสานความร่วมมือกบั

ผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วย เช่น บริษัทห้างร้านทั>วไปที> เกี>ยวข้องรวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ 

สัมพนัธภาพที>ว่านี, ไม่ว่าจาํเป็นว่าตอ้งมีกบัผูมี้อาํนาจหนา้ที>โดยตาํแหน่งที>ให้คุณให้โทษไดเ้ท่านั,น

แต่ใครกต็ามที>น่าจะเป็นประโยชน์กบัเราตอ้งมีสมัพนัธภาพที>ดีไวเ้พื>อพึ>งพาอาศยั 

 2. สมรรถนะสาํหรับผูจ้ดัการ (For Managers) 

  2.1 ความยดืหยุน่ (Fexibility) ผูจ้ดัการตอ้งมีความยดืหยุน่และความพร้อมที>จะมีการ

เปลี>ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการ เมื>อตอ้งน่าวธีิการเปลี>ยนแปลงเซิงกลยทุธ์ในองคก์ารไปปฏิบติั 

  2.2 วิธีการปฏิบัติในการเปลี>ยนแปลง (Change Implementation) ภาวะผู ้นําการ

เปลี>ยนแปลง สามารถสื> อสารให้ผู ้ร่วมงานทราบถึงความต้องการสําหรับการเปลี>ยนแปลง              

ขององคก์าร และการบริหารการเปลี>ยนแปลงในเรื>องทกัษะต่าง ๆ เช่น การสื>อสาร การฝึกอบรม 

การส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการกลุ่ม และการเปลี>ยนแปลงวธีิการในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

  2.3 นวตักรรมของการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurial Innovation) การสร้าง

แรงจูงใจให้ตระหนักถึงการเป็นเลิศในดา้นการผลิต การบริการที>หลากหลาย และกระบวนการ     

ในการผลิต  

  2.4 ความเขา้ใจเกี>ยวกบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Understanding) 

ผูจ้ดัการตอ้งมีความเขา้ใจบุคคลอื>น และตระหนกัถึงคุณค่าของความคิดเห็นของบุคคลอื>นที>แตกต่างกนั 

  2.5 การมอบอาํนาจ (Empowering) พฤติกรรมในการบริหารจดัการ ตอ้งแบ่งปัน

ขอ้มูลข่าวสาร สามารถจูงใจพนกังานใหท้าํงานร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ การสนบัสนุนการ

พฒันาของาพนกังาน ความรับผิดชอบต่องานที>ไดรั้บมอบหมาย การอยูภ่ายใตเ้งื>อนไข ของขอ้มูล
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ยอ้นกลบั การคาดหวงัทางบวกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การใหร้างวลัในการปรับปรุงผลการ ปฏิบติังาน 

เป็นตน้ 

  2.6 การสนับสนุนการทาํงานเป็นทีม (Team Facilitation) ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

ตอ้งการคนที>หลากหลายมาทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพเพื>อให้สําเร็จตามเป้าหมาย คือ      

การกาํหนดเป้าหมายและบทบาทที>ชดัเจน การควบคุมสิ>งที>อยูน่อกเหนือการเจรจา ความเงียบของ

สมาชิกในการทาํงานร่วมกนั การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

  2.7 ความพร้อมในการทาํงาน (Portability) ผูจ้ ัดการต้องมีความสามารถ ในการ

ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและพร้อมเสมอในการทาํหนา้ที>ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเมื>อเดินทางไป ทาํงาน

ในต่างประเทศหรือต่างถิ>นหรือที>ใด ๆ ในโลก ผูจ้ดัการตอ้งอดทนต่อความเครียดในการเดินทาง 

และต้องเขา้ใจวฒันธรรมในแต่ละท้องถิ>นเพื>อสามารถสร้างความเขา้ใจเกี>ยวกับส้มพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคลได ้

 นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549: 106-112)  ได้นําแนวคิด โบยสัซีส (Boyatzis. 1982) ได้

อธิบายรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Cluster) ประกอบด้วย

สมรรถนะ 21 สมรรถนะ คือ 

 1. กลุ่มสมรรถนะในการบรรลุเป้าหมาย (Goal and Action Management Cluster) ไดแ้ก่ 

  1.1 สมรรถนะในการมุ่งประสิทธิภาพ 

  1.2 สมรรถนะในการวนิิจฉยั 

  1.3 สมรรถนะในการทาํงานเชิงรุก 

  1.4 สมรรถนะในการคาํนึงถึงผลกระทบ 

 2. กลุ่มสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management 

Cluster) ไดแ้ก่ 

  2.1 สมรรถนะในการใชพ้ลงัอาํนาจทางสงัคม 

  2.2 สมรรถนะในการบริหารกระบวนการกลุ่ม 

  2.3 สมรรถนะในการมองเชิงบวก 

  2.4 สมรรถนะในการประเมินตนเองอยา่งเที>ยงตรง 

 3.  กลุ่มสมรรถนะดา้นการมีภาวะผูน้าํ (Leadership Cluster) ไดแ้ก่ 

  3.1 สมรรถนะในการมีความเชื>อมั>นในตนเอง 

  3.2 สมรรถนะในการมองภาพรวม 

  3.3 สมรรถนะในการนาํเสนอดว้ยการพดู 

  3.4 สมรรถนะในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
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 4. กลุ่มสมรรถนะในดา้นการบงัคบับญัชา (Directing Subordinates Cluster) ไดแ้ก่ 

  4.1 สมรรถนะในการใชอ้าํนาจ 

  4.2 สมรรถนะในการมีสญัชาตญาณ 

  4.3 สมรรถนะในการพฒันาผูอื้>น 

 5. กลุ่มความรู้พิเศษ (Specialized Knowledge Cluster) ไดแ้ก่ 

  5.1 ความจาํ 

  5.2 ความเชี>ยวชาญเฉพาะ 

 6.  กลุ่มสมรรถนะอื>น ๆ (Focus on others) ไดแ้ก่ 

  6.1 สมรรถนะในการควบคุมตนเอง 

  6.2 สมรรถนะในการรับรู้ 

  6.3 สมรรถนะในการอดทนและการปรับตวั 

  6.4 สมรรถนะในการมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด 

 โดยสรุปโบยสัซีส (Boyatzis) กล่าววา่ใน 21 สมรรถนะ นั,นมีเพียง 12 ตวัแปรที>มีลกัษณะ

ที>เรียกวา่สมรรถนะ (Competencies) ซึ> งไดแ้ก่ 

 1. การมุ่งประสิทธิภาพ 

 2. การทาํงานเชิงรุก 

 3. ความสามารถในการวนิิจฉยั 

 4. สมรรถนะในการคาํนึงถึงผลกระทบ 

 5. ความเชื>อมั>นในตนเอง 

 6. สมรรถนะในการนาํเสนอดว้ยวาจา 

 7. สมรรถนะในการมองภาพรวม 

 8. สมรรถนะในการใชพ้ลงัอาํนาจทางสงัคม 

 9. สมรรถนะในการบริหารกระบวนการกลุ่ม 

 10. สมรรถนะในการรับรู้ 

 11. สมรรถนะในการควบคุมตนเอง 

 12. ความอดทนและการปรับตวั 

 โดยตวัแปรสมรรถนะที> 1-7 จะเป็นสมรรถนะของผูบ้ริหารในระดบักลางถึงสูง ส่วนตวั

แปรสมรรถนะที>เหลือจะเป็นสมรรถนะในระดบัที>เรียกว่า สมรรถนะในจุดเริ> มตน้ (Threshold 

Competencies) 
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 โกล์แมน  โบยัสซีส  และแมคคี  (Gloeman, Boyatzis and McKee. ออนไลน์ .  2002)                  

ได้พฒันาแนวคิดเรื> องสมรรถนะของภาวะผูน้ําด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี,  

 1. การรู้จกัตนเอง (Self-Awareness) 

  1.1 การรู้จกัอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Awareness) ผูน้าํที>รู้จกั อารมณ์ตนเองดี

จะสามารถปรับตวัเขา้กบัสิ> งที>อยู่รอบตวั ทาํให้การทาํงานมีประสิทธิผลสามารถมองเห็นภาพ

โดยรวม แมจ้ะอยูส่ภาพที>ยุง่ยากกต็ามผูน้าํเช่นนี,จะเป็นคนที>เปิดเผยน่าเชื>อถือ กลา้จะบอกความรู้สึก 

และมีความมั>นใจในสิ>งที>ตนคิด 

  1.2 การประเมินตนเองที>ถูกตอ้ง (Accurate Self-Confidence) ผูน้าํมีความรู้จกัตนเองสูง 

จะรู้ส่วนที>ดีและส่วนดอ้ยของตนเอง ซึ> งจะมีความแยบคายในการรับเอาคาํติชม เพื>อนาํไปสู่การ

ปรับปรุงและรู้วา่ควรจะขอความช่วยเหลือเมื>อใด 

  1.3 ความมั>นในใจตนเอง  (Self-Confidence) การ รู้อย่าง ถูกต้องว่ า  ตนเองมี

ความสามารถเพียงใดจะช่วยใหผู้น้าํมีความแขง็แกร่งมากยิ>งขึ,น ผูน้าํที>มีความมั>นใจในตนเอง พร้อม

สาํหรับการไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานที>ยาก ผูน้าํที>สามารถปรากฏตวัต่อหนา้ผูอื้>นดว้ยความมั>นใจ 

จะเป็นผูน้าํที>มีความโดดเด่น 

 2.  การจดัการกบัตนเอง (Self-Management) 

  2.1 การควบคุมตนเอง (Self-Control) ผูน้าํที>มีการควบคุมอารมณ์จะสามารถจดัการ

กับสิ> งที>รบกวนและปัญหาที>มีกระทบ และอาจเปลี>ยนแปลงปัญหาให้กลายเป็นประโยชน์ได้ 

ลกัษณะของผูน้าํที>มีการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ ความสุขุมเยือกเยน็และมีสติ แมจ้ะอยู่ภายใตภ้าวะ

วกิฤตหนกัหนาเพียงใดกต็าม 

  2.2 มีความโปร่งใส (Transparency) ผูน้าํที>มีความโปร่งใสเป็นผูน้าํที>มีคุณค่าควรแก่

การยกย่อง การเป็นคนกลา้เปิดเผยความรู้สึกและความเชื>อของตนเองอย่างตรงไปตรง ทาํให้เกิด

ความเป็นอนัหนึ> งอนัเดียวกนัในหมู่คณะ ผูน้าํตอ้งกลา้รับผิดและกลา้เผชิญหนา้กบัสิ>งที>ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ใช่แกลง้ทาํเป็นมองไม่เห็น 

  2.3 ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) ผูน้าํที>มีความสามารถในการปรับตวั

จะสามารถจดัการกบัปัญหาที>หลากหลายไดโ้ดยที>ยงัมั>นคงในแนวทางของตนเองและสามารถใช้

ชีวิตอยูใ่นองคก์ารที>น่าเบื>อไดอ้ยา่งสบาย ผูน้าํบางคนมีความยดืหยุน่มีการปรับตวัเมื>อเผชิญหนา้ใน

สิ>งที>ทา้ทายใหม่ ๆ มีการปรับเปลี>ยนความคิดอยา่งรวดเร็วเมื>อไดรั้บขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงใหม่ 

  2.4 ความสําเร็จ (Achievement) ผูน้าํที>มุ่งผลสําเร็จเป็นผูน้าํที>มีมาตรฐานสูง ทาํให้

คิดถึงการปรับปรุงการทาํงานของตนเองและลูกน้องอยู่เสมอ ชอบสิ>งที>เป็นตวัชี, วดัหรือคาํนวณ     
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อนัจะนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที>ตั,งไว ้ผูน้าํลกัษณะนี, ชอบการเรียนรู้และสั>งสอนเพื>อให้

บรรลุสิ>งที>ดีกวา่ 

  2.5 ความคิดริเริ>ม (Initiative) ผูน้าํจะตอ้งไม่รอคอยโอกาสแต่จะตอ้งฉกฉวยโอกาส

ทนัทีที>ทาํไดห้รือสร้างโอกาสขึ,นมา ผูน้าํตอ้งมีความคิดริเริ>มที>จะตดัสิ>งที>เป็นภาระยุง่ยากแต่ไม่เกิด

ประโยชน์กบังานออกไป ยกเลิกกฎระเบียบที>ลา้สมยั 

  2.6 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ผูน้าํที>มองโลกในแง่ดีจะมีความคล่องแคล่วใน

การทาํงาน มองเห็นโอกาสและช่องทางที>เป็นความหวงัใหม่อยูเ่สมอ 

 3.  ความตระหนกัดา้นสงัคม (Social Awareness) 

  3.1 รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้าํที>มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จกัการเอาใจ

เขามาใส่ใจเราทาํใหผู้น้าํเขา้ไดก้บับุคคลและกลุ่มต่าง ๆ แมว้า่จะมีที>มาแตกต่างกนัหรือมีวฒันธรรม

แตกต่างกนักต็าม 

  3.2 ความรู้เกี>ยวกบัองคก์าร (Organizational Awareness) ผูน้าํที>มีความรู้ความเขา้ใจ

สังคมดี เปรียบเหมือนนักการเมืองที>ชาญฉลาดย่อมจะรู้โยงใยความเกี>ยวพนัในสังคมและรู้ถึง

ความสมัพนัธ์ของขั,วอาํนาจในองคก์าร 

  3.3 การบริการ  ( Service) ผู ้นําจะต้องสนับสนุนให้กับ ลูกน้อง  มี จิตใจ รัก                           

การใหบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ>งกบัผูที้>ตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ 

 4.  การจดัการความสมัพนัธ์ (Relationship Management) 

  4.1 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ผูน้าํมีหน้าที>ตอ้งกระตุน้ให้ทุกคนมีวตัถุประสงค์

ตรงกนัและวตัถุประสงคน์ั,นตอ้งทาํให้การทาํงานตื>นเตน้เร้าใจ ไม่น่าเบื>อ การกระตุน้ของผูน้าํอาจ

เป็นการชกัจูง หรือการบงัคบั หรือการมอบภารกิจใหท้าํร่วมกนักไ็ด ้

  4.2 อิทธิพล (Influence) ผูน้ําจะต้องรู้ว่าเรื> องใดควรจะพูดกับใคร ผูน้ําที> มีความ

เชี>ยวชาญตอ้งสามารถพดูเชิญชวนและสนบัสนุนใหป้ฏิบติัตามที>ตนตอ้งการได ้

  4.3 พฒันาผูอื้>น (Developing others) ผูน้ําจะต้องช่วยเหลือคนอื>นให้มีการพฒันา

ปรับปรุงตนเอง ให้เขาเหล่านั,นเขา้ใจเป้าหมาย เขา้ใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ผูน้าํตอ้งทาํตวั

เปรียบเสมือนครูฝึกหรือโคช้ 

  4.4 เป็นตวัเร่งการเปลี>ยนแปลง (Change Catalyst) ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงโอกาสที>ทา้ทาย

และความเป็นเลิศ โดยตอ้งสนบัสนุนให้เกิดการเปลี>ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหนา้กบัคู่แข่ง 

การโตแ้ยง้เรื>องที>ถูกบีบบงัคบัใหท้าํ ผูน้าํจะตอ้งหาหนทางเอาชนะอุปสรรคของการเปลี>ยนแปลงได ้

  4.5 การจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) ผูน้าํที>จดัการกบัความขดัแยง้    

ไดดี้จะเขา้ใจความคิดเห็นที>แตกต่างของกลุ่มต่าง ๆ แลว้หาสิ>งที>เป็นความคิดเห็นร่วมกนัออกมาได ้
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  4.6 การทาํงานเป็นทีมและการทาํงานร่วมกนั (Teamwork and Collaboration) ผูน้าํ

ตอ้งสร้างบรรยากาศที>เป็นมิตรในการทาํงาน โดยตอ้งเป็นแบบอยา่งในดา้นการใหค้วามเคารพผูอื้>น 

การช่วยเหลือซึ> งกนัและกนั และการร่วมมือกนัทาํงาน สร้างจิตวิญญาณและเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 

ตอ้งใหเ้วลากบัการหล่อหลอมความสมัพนัธ์ ไม่ใช่มุ่งเพียงการทาํงานเท่านั,น 

 ชวนพิศ สิทธิ\ ธาดา (2552 : 11) ได้นําแนวคิดของ โบม และสพาร์โรว์ (Boam and 

Sparrow. 1992) มาอธิบายว่าการนําเสนอโครงสร้าง รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารในการ

บริหารงานแนวใหม่ว่าควรจะมีบทบาทในการบริหารงานที>  ครอบคลุมสมรรถนะที>จ ําเป็น                     

3 สมรรถนะ และในสมรรถนะทั,ง 3 กลุ่มนี,ยงัสามารถแบ่งออกเป็นตวัชี,วดัดงัต่อไปนี,  

 1.  ผลลพัธ์แห่งความสาํเร็จ (Achieving Results) 

  1.1 การวางแผนและการจดัองคก์าร 

  1.2 การมุ่งสู่ผลลพัธ์ 

  1.3 การปรับปรุงอยา่งต่อเนื>อง 

  1.4 การควบคุมผลการประเมิน 

 2.  การวเิคราะห์และการตดัสินใจ (Analyzing and Deciding) 

  2.1 การคิดในมุมกวา้ง 

  2.2 การคิดเชิงวเิคราะห์ 

  2.3 ความเขา้ใจในภาระงาน 

  2.4 การตดัสินใจอยา่งมีเป้าหมาย 

 3.  การทาํงานร่วมกบัผูอื้>น (Working with People) 

  3.1 ความเชื>อดว้ยเหตุและผล 

  3.2 การทาํงานเป็นทีม 

  3.3 ประสิทธิผลในความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  3.4 การจดัการแบบยดืหยุน่ 

 สะไกร โสมาศรี (2552 : 29-30) ไดน้าํแนวคิดของ ซเวลส์ (Zwell. 2000) มาอธิบายว่า    

การแบ่งและจดักลุ่มองคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดงันี,  

 1. สมรรถนะด้านการใฝ่สัมฤทธิ\ ในหน้าที>งาน (Task Achievement Competencies) 

สมรรถนะดา้นนี, เป็นประเภทของสมรรถนะที>จะทาํให้บุคคลเป็นผูที้>ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

และเป็นผูที้>ประสบความสําเร็จประกอบดว้ยดา้นการมุ่งผลลพัธ์ (Results Orientation) ดา้นการ

จดัการผลการปฏิบติังาน (Managing Performance) เป็นความสามารถบุคคลที>จะวางแผนยุทธวิธี       

กลยทุธ์การควบคุมและจดัผลการปฏิบติังานและตดัสินใจที>จะจดัการในปัญหาจากการปฏิบติังาน
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ดา้นอิทธิพล (Influence) บุคคลที>มีอิทธิพลสามารถระบุถึงผูที้>ทาํการตดัสินใจที>สาํคญัและบุคคลที>มี

อิทธิพลต่อพวกเขามีการคาดการณ์ถึงปฏิกิริยาและเหตุผลที>คดัคา้นเพื>อจะวางแผนถึงวธีิที>จะเอาชนะ

ในสิ>งเหล่านั,นดา้นความคิดริเริ>ม (Initiative) เป็นคาํที>คลา้ยกบัคาํว่า Proactive ที>หมายถึงแรงขบัที>

ตอ้งการให้บุคคลไดท้าํสิ>งต่างดว้ยที>ตวัเองที>จะทาํให้พวกเขาและธุรกิจประสบความสําเร็จเป็น

สมรรถนะขั,นสูงด้านหนึ> ง ที>แยกผู ้ที>ปฏิบัติงานสูงกับตํ> าได้ ด้านประสิทธิภาพในการผลิต 

(Production Efficiency) เป็นสมรรถนะทาํงานที>จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างรวดเร็วมีมาตรฐาน

ของคุณภาพที>สูงและใชท้รัพยากร อย่างน้อยที>สุดและดา้นความเชี>ยวชาญทางเทคนิค (Technical 

Expertise) ความเชี>ยวชาญทางเทคนิค เป็นสมรรถนะที>บุคคลฝึกฝนทกัษะทางเทคนิคและความรู้        

ถา้ปราศจากความเชี>ยวชาญทางเทคนิคเพียงพอกจ็ะไม่มีสมรรถนะ 

 2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภทนี,  

สัมพนัธ์กบัลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะที>เกี>ยวขอ้งกบัสัมพนัธภาพและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตนเอง

กบัผูอื้>นไดแ้ก่การมุ่งในการบริการ (Rervice Orientation) การตระหนกัรู้ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ส่วน

บุคคล (Interpersonal Awareness) การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) ความเขา้ใจในความเป็นไปของ

องคก์าร (Organizational Savvy) การใชค้วามรู้ความเขา้ใจในองคก์ารบุคคลจะเขา้ใจและใชพ้ลวตั

ขององคก์าร ในทางที>จะทาํให้วตัถุประสงคส์าํเร็จเป็นองคป์ระกอบที>สาํคญัของสมรรถนะที>จะมี

อิทธิพลและมีผลกระทบต่อองคก์ารตวัเองและผูอื้>นพฤติกรรมที>สําคญั ไดแ้ก่การเก็บขอ้เท็จจริง

ความคิดเห็นในช่องทางการสื>อสารทั,งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การพฒันากลยทุธ์ที>จะไดม้า

ซึ> งความผูกพนัต่อโครงการและกลยุทธ์ที>มีพื,นฐานบนความรู้จากวฒันธรรมองค์การการสร้าง       

ส้มพนัธภาพ (Relationship Building) การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) ความตั,งใจ

ในการติดต่อสื>อสาร (Attention to Communication) และความรู้สึกไวต่อวฒันธรรม (Cross Cultural 

Sensitivity) 

 3. สมรรถนะคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute Competencies) สมรรถนะ      

เป็นสิ>งที>อยูภ่ายในตวับุคคลสามารถสะทอ้นออกมาในรูปของพฤติกรรมคุณลกัษณะส่วนบุคคลมี 

ความสัมพันธ์ความเชื>อความรู้สึกและส่งผลต่อการทํางานการรับรู้เอกลักษณ์ของตนเอง

ประกอบด้วย ความชื>อสัตยแ์ละความจริง (Integrity and Truth) ความสามารถในการตัดสินใจ 

(Decisiveness) การพฒันาตนเอง (Self-Development) คุณภาพในการตดัสินใจ (Decision Quality) 

การจดัการความเครียด (Stress Management) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดรวบ

ยอด (Conceptual Thinking) 

 4. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competencies) เป็นสมรรถนะที> เป็นตัว

ตดัสินว่าใครจะเป็นผูบ้ริหารที>ดีเยี>ยมได้ความสามารถนี, ประกอบด้วยการสร้างทีมการทาํงาน 
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( Building Teamwork) การส ร้ างพลัง จู ง ใจแ ก่ผู ้ อื> น  ( Empowering others) การพัฒนาผู ้ อื> น 

(Developing others) การจูงใจผูอื้>น (Motivating others) 

 5. สมรรถนะความเป็นผูน้าํ (Leadership Competencies) เป็นสมรรถนะสาํคญัเฉพาะที>

ช่วยให้บุคคลนาํผูอื้>นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงคว์ิสัยทศัน์และภารกิจหลกั ประกอบดว้ย

ภาวะผู ้นํา ที> มี วิ ลัยทัศ น์  (Visionary Leadership) การให้ความสนใจในการประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic Thinking) การจดัการการเปลี>ยนแปลง 

(Change Management) การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ (Building Organization Commitment) 

การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) วตัถุประสงคห์ลกัการและค่านิยม (Purpose, Principle, and 

Values) 

 อนันต์ พนันึก (2554 : 42-45) นําแนวคิดของ เดลมอน (Delmont. 2002) มาอธิบายถึง 

การศึกษาสมรรถนะ ผูบ้ริหารระดบัภาควชิาและไดน้าํเสนอสมรรถนะที>สาํคญั ดงันี,  

 1. สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ย 

  1.1 มีวสิยัทศัน์ที>จะสร้างสรรคแ์ละยั>งยนื 

  1.2 ตดัสินใจและใชค้วามเป็นผูน้าํอยา่งเหมาะสม 

  1.3 การจูงใจ การสร้างแรงบนัดาลใจและโนม้นา้ว 

  1.4 การสร้างสรรคง์านและนวตักรรม 

  1.5 การใชท้รัพยากรที>ก่อใหเ้กิดรายได ้

  1.6 การแสดงถึงพนัธะที>ตอ้งรับผดิชอบ 

  1.7 การแสดงคุณลกัษณะที>นุ่มนวล ซื>อตรงไวใ้จได ้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  1.8 การแสดงถึงความเป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญทางวชิาการ 

 2. สมรรถนะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย 

  2.1 การสื>อสาร การฟัง การพดู การเขียน และการนาํเสนอในที>ประชุม 

  2.2 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลที>แสดงถึงความเข้าใจและความเห็นอก            

เห็นใจผูอื้>นและสามารถสร้างสมัพนัธ์ที>ดีกบับุคคลอื>น 

  2.3 การนาํทีม กรรมการหรือโครงการหรือการดาํเนินการประชุม 

  2.4 การคาดการณ์ล่วงหนา้ การต่อรอง การจดัการความขดัแยง้ และการแกไ้ขปัญหา 

การจดัการความเครียดและการบริหารการเปลี>ยนแปลง 

 3.  สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 

  3.1 การจดัการองคก์าร การวางแผนการมอบหมายงาน และการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

  3.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและประสิทธิภาพขององคก์าร 
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  3.3 การตดัสินใจที>ทนัเวลาและเหมาะสม 

  3.4 ความรู้ความชาํนาญเกี>ยวกบันโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบติัเกี>ยวกบัการจดัการศึกษา 

  3.5 การดาํเนินการที>มีประสิทธิภาพ และคงทน 

  3.6 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการดาํเนินการ 

 พิชชาวดี  ฤาชา  (2555 : 28)  นําแนวคิดของ  สกอต  (Scott. 1997)  ที> ได้อธิบายว่า                        

การทาํการศึกษาสมรรถนะ การเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโดยการทาํการสํารวจความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ผลการวิจัยปรากฏว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชื>อว่า

สมรรถนะความเป็นผูน้าํทุกดา้นมีความจาํเป็นอยา่งยิ>งต่อการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลย ีแต่ครูมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนัออกไปเกี>ยวกบัสมรรถนะ ที>จาํเป็นของการเป็นผูน้าํ กลุ่มอาจารยใ์หญ่ และกลุ่ม

ครูมีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเกี>ยวกบัสมรรถนะการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยี

ของผูบ้ริหารแต่ครูประถมศึกษาและครูมธัยมศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

 จากศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา  ของนักวิชาการทั, ง                     

ในประเทศและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที>เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ หรือ

คุณลกัษณะ ที>แสดงออกในการปฏิบติังานในหนา้ที>ที>รับผิดชอบ เพื>อให้การขบัเคลื>อนขององคก์ร

ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย หรือบุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที>สะทอ้นให้เห็นถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติ ความเชื>อและอุปนิสัยของ      

แต่ละบุคคล  สามารถวัดหรือสังเกต  ได้จากพฤติกรรมการทํางานที>แสดงออกมาให้เห็น                        

และหมายความรวมถึงระดบัของความสามารถในการปรับใชก้ระบวนทศัน์เพื>อการปฏิบติังานให้

เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติัหนา้ที>ของบุคลากรในสถานศึกษา 

ในการวิจยัครั, งนี, ไดน้าํสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาขา้ราชการครู                

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั,งใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันี,  

 สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสาํคญัต่อบุคลากรในองคก์ร และสาํคญัอยา่งยิ>งต่อ

การปฏิบติังาน และความสําเร็จขององค์กร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา. 2548: 14-18) เป็นหน่วยงานที>รับผดิชอบและดูแลการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดก้าํหนด สมรรถนะการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไว ้2 ประเภท คือ สมรรถนะหลกั 

และสมรรถนะประจาํสายงานผูบ้ริหารมีรายละเอียดดงัต่อไปนี,  
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 1. สมรรถนะหลกัประกอบดว้ย 4 สมรรถนะดงันี,  

  1.1 สมรรถนะที> 1 การมุ่งผลสมัฤทธิ\  หมายถึง ความมุ่งมั>นในการปฏิบติังานในหนา้ที>

ให้มีคุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเริ> มสร้างสรรค์และมีการพฒันาผลงานให้มี 

คุณภาพอยา่งต่อเนื>อง ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 คุณภาพงานดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

   ตวับ่งชี, ที> 2 ความคิดริเริ>มสร้างสรรค ์การนาํนวตักรรมทางเลือกใหม่มาใชเ้พื>อ

เพิ>มประสิทธิภาพของงาน 

   ตวับ่งชี, ที> 3 ความมุ่งมั>นในการพฒันาผลงานอยา่งต่อเนื>อง 

  1.2 สมรรถนะที> 2 การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจในการปรับปรุงระบบบริการ

ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื>อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 การปรับปรุงระบบบริการ 

   ตวับ่งชี, ที> 2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้กี>ยวขอ้ง 

  1.3 สมรรถนะที> 3 การพฒันาตนเอง หมายถึง การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ องคค์วามรู้

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื>อพฒันาตนเองและพฒันางาน ประกอบดว้ย     

ตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรม

สมัมนาหรือวธีิการอื>น ๆ 

   ตวับ่งชี, ที> 2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 

   ตวับ่งชี, ที> 3 การแลกเปลี>ยนความคิดเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพื>อนร่วมงาน  

  1.4 สมรรถนะที>  4 การทํางานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

สนบัสนุนเสริมแรง ใหก้าํลงัใจแก่เพื>อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบับุคคลอื>นหรือแสดงบทบาทผูน้าํ

ผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนเพื>อนร่วมงานปฏิบติังาน 

   ตวับ่งชี, ที> 2 การแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ตวับ่งชี, ที> 3 การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที>หลากหลาย 

   ตวับ่งชี, ที> 4 การเสริมแรงใหก้าลงัใจ ส่งเสริมสนบัสนุนเพื>อนร่วมงาน 
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 2. สมรรถนะประจาํสายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ดงันี,  

  2.1 สมรรถนะที>  1 การวิ เคราะห์และสังเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถใน                     

การทาํความเขา้ใจสิ>งต่าง ๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์ที>กาํหนด           

และสามารถรวบรวมสิ>งต่าง ๆ จดัทาํอยา่งเป็นระบบเพื>อแกปั้ญหาหรือพฒันางานรวมทั,งสามารถ

วเิคราะห์องคก์ารหรืองานในภาพรวมและดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,   

   ตวับ่งชี, ที> 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการของงานและเสนอ

ทางเลือกหรือแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ 

   ตวับ่งชี, ที> 2 ความเหมาะสมของแผนงาน โครงการในความรับผดิชอบ 

   ตวับ่งชี, ที> 3 ความคิดเชิงระบบในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

  2.2 สมรรถนะที> 2 การสื>อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน 

สื>อสารโตต้อบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชกัจูงโนม้นา้วให้ผูอื้>นเห็นดว้ย 

ยอมรับคลอ้ยตาม เพื>อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 ความสามารถในการพดู และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 

   ตวับ่งชี, ที> 2 ความสามารถ ในการสื>อสารผา่นสื>อเทคโนโลย ี

   ตัวบ่งชี, ที>  3 ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู ้อื>นเห็นด้วย ยอมรับ              

คลอ้ยตามเพื>อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร 

  2.3 สมรรถนะที> 3 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการให้

คาํปรึกษา แนะนาํ และช่วยแกปั้ญหาให้แก่เพื>อนร่วมงานและผูเ้กี>ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันา 

บุคลากรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างรวมทั,งส่งเสริมสนบัสนุนและให้โอกาสผูร่้วมงานไดพ้ฒันาใน 

รูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 การให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื>อนร่วมงานและ       

ผูเ้กี>ยวขอ้ง 

   ตวับ่งชี, ที> 2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร 

   ตวับ่งชี, ที> 3 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและสร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร  

   ตวับ่งชี, ที> 4 การส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื>อนร่วมงานได้พฒันาใน

รูปแบบต่าง ๆ 

  2.4 สมรรถนะที> 4 การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดวิสัยทศัน์

ทิศทางหรือแนวทางการพฒันาองค์กร ที>เป็นรูปธรรมเป็นที>ยอมรับและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั    

การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพื>อการพฒันางาน ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  ดงันี,  

   ตวับ่งชี, ที> 1 การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิยัทศัน์หรือทิศทาง 
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   ตวับ่งชี, ที> 2 ความทนัสมยัและสร้างสรรค์ของวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันา

งานและความสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รที>สงักดั 

   ตัวบ่งชี, ที>  3 ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได้หรือโอกาสความสําเร็จตาม       

การพฒันาองคก์รวสิยัทศัน์ 

   ตวับ่งชี, ที> 4 การยอมรับการปรับเปลี>ยนเทคนิควิธีการเมื>อสถานการณ์แวดลอ้ม

เปลี>ยนไป 

 จากที>กล่าวมาขา้วตน้จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภารกิจสาํคญัจะตอ้งปฏิบติัและ

จะตอ้งเกี>ยวขอ้งทั,งกิจการภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นศูนยก์ลางของ

กิจกรรมต่าง ๆ การที>ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะดาํเนินภารกิจไดต้ามที>กาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ          

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถในเรื>องที>อยูใ่นขอบเขตของภารกิจเป็นอยา่งดี        

มีสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานจึงจะนําพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

และผูว้ิจยัไดน้าํ แนวคิดสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ซึ> งเป็นหน่วยงานที>รับผดิชอบและดูแลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดก้าํหนด สมรรถนะการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของ

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดก้าํหนดไว ้2 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลกั และ 2) สมรรถนะ

ประจําสายงานผู ้บ ริหาร  ประกอบด้วย  1)  การ มุ่งผลสัมฤทธิ\  (Achievement motivation)                                

2) การบริการที>ดี (Service mind) 3) การพฒันาตนเอง (Self – development) 4) การทาํงานเป็นทีม 

(Teamwork) 5) การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 6) การสื>อสารและจูงใจ 7) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

และ 8) การมีวสิยัทศัน์ มาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัในครั, งนี,  ดงัรายละเอียด 

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิG 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง ความมุ่งมั>นในการปฏิบติังานในหนา้ที>ให้มีคุณภาพถูกตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์และมีการพฒันาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื>อง 

ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 :     

14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 คุณภาพงานดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

  ตวับ่งชี, ที> 2 ความคิดริเริ>มสร้างสรรค ์การนาํนวตักรรมทางเลือกใหม่มาใชเ้พื>อเพิ>ม

ประสิทธิภาพของงาน 

  ตวับ่งชี, ที> 3 ความมุ่งมั>นในการพฒันาผลงานอยา่งต่อเนื>อง 
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 สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์. 2546) ได้ให้ความหมายของการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ\  หมายถึง ความมุ่งมั>นที>จะปฏิบติังานราชการให้ดี หรือให้เกินกว่ามาตรฐานที>มีอยู ่โดย

มาตรฐานนี,อาจเป็นผลการปฏิบติังานที>ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสัมฤทธิ\ ที>ส่วนราชการ

กาํหนดขึ,น อีกทั,งยงัหมายความรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบติังาน

ตามเป้าหมายที>โดดเด่นและทา้ทาย 

 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2553 : 18-19) ได้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง 

กระบวนการที>บุคลากรในองค์กรร่วมกนัรับผิดชอบผลงาน เพื>อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพดี

ยิ>งขึ,น และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายและความตอ้งการขององคก์าร 

 ปิยะชัย จนัทรวงศ์ไพศาล (2554 : 12) ไดส้รุปความหมายการมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง      

การบริหารจดัการที>มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งเนน้ไปที>ผลสัมฤทธิ\ ที>คาดหวงั เพื>อวดัผล

สําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานขององค์กร  มีตัวชี, ว ัดความสําเร็จที>ชัดเจนมี

กระบวนการพฒันาอย่างต่อเนื>อง และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดถึ้งความคุม้ค่าทาง    

ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการ 

 วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์  (2555 : 4) ได้สรุปความหมายการมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง                    

การบริหารที>ให้ความสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและการตรวจวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงานของ

องคก์ารทั,งในแง่ของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการผลผลิต และผลลพัธ์ ซึ> งจะตอ้งมีการกาํหนดตวัชี,วดั 

ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) รวมทั,งการกาํหนดเป้าหมาย (targets) และ

วตัถุประสงค ์(objectives) ไวล่้วงหนา้ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหารสมาชิกขององคก์าร 

และตลอดจนถึงผู ้ที> มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholders) ที> เกี> ยวข้องด้วย จึงเป็น                 

การบริหารเพื>อการจดัหาให้ไดซึ้> งทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยดั (economy) โดยเน้นใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และการได้ผลงานที>บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

(effectiveness) 

 สรุปไดว้่า การมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง ความมุ่งมั>นในการปฏิบติังานคุณภาพของงาน

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความคิดริเริ> มสร้างสรรค์ นํานวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้เพิ>ม

ประสิทธิภาพงาน การพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพต่อเนื>อง ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ โดยมุ่งเนน้ไปที>

ผลสัมฤทธิ\ ที>คาดหวงั เพื>อวดัผลสําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการทาํงานของสถานศึกษา                

มีตวัชี,วดัความสาํเร็จที>ชดัเจนมีกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนื>อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
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 2. การบริการที.ด ี 

 การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีมประสิทธิภาพเพื>อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 การปรับปรุงระบบบริการ 

  ตวับ่งชี, ที> 2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้กี>ยวขอ้ง 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 24) กล่าวว่า การบริการที>ดี หมายถึง การบริการที>ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งนาํไปใชใ้นสถานศึกษา จะตอ้งมีผูรั้บบริการ มีคนให้บริการ มีระบบการทาํงาน 

และกลยทุธ์ในการใหบ้ริการ ซึ> งหมายถึงการปรับปรุงงานที>มีอยูใ่ห้สมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลทั,งภายในและภายนอกสถานศึกษาที>รับบริการเกิดความ

พึงพอใจในบริการ 

 บรรลุ ชินนํ, าพอง (2555 : 43) กล่าวว่า การบริการที>ดี หมายถึง การศึกษาความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ นาํขอ้มูลที>ไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการมาปรับปรุงและพฒันา

ระบบในการให้บริการ มีความตั,งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ  

การจดัระบบการให้บริการบนพื,นฐานความตอ้งการของผูรั้บบริการ การศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการเพื>อนาํผลมาปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ 

 นิภา ใจทนั (2555 : 22) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจใน     

การในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิผล เพื>อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 ชูชยั สมิทธิไกร (2556 : 33) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจ

และความพยายามของขา้ราชการในการใหบ้ริหารเพื>อสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจน

หน่วยงานภาครัฐอื>น ๆ ที>เกี>ยวขอ้ง 

 นิลลารัตน์ โตมาก (2557 : 25) กล่าวว่า การบริการที>ดี หมายถึง การศึกษาความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการทั,งบุคคลภายในและภายนอก แลว้นาํขอ้มูลที>ไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการมาจดัระบบบนพื,นฐานความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยมีการปรับปรุงพฒันาการ

ให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื>อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และมีความตั,งใจ เต็มใจ 

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

 สรุปไดว้า่ การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจและความพยายามของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในการใหบ้ริการเพื>อสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื>น ๆ ที>เกี>ยวขอ้ง      

ความตั,งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ความพึงพอใจของผู ้ รับบริการหรือผู ้เ กี> ยวข้อง  ศึกษาความต้องการของผู ้รับบริการ                                    
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นาํขอ้มูลที>ไดม้าปรับปรุงและพฒันาระบบในการใหบ้ริการ มีความตั,งใจ เตม็ใจ และกระตือรือร้น

ในการให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการ การจัดระบบการให้บริการบนพื,นฐานความต้องการของ

ผูรั้บบริการ  

 3. การพฒันาตนเอง  

 การพฒันาตนเอง หมายถึง การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื>อพฒันาตนเองและพฒันางาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี,  (สํานักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548: 14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนา

หรือวธีิการอื>น ๆ 

  ตวับ่งชี, ที> 2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ 

  ตวับ่งชี, ที> 3 การแลกเปลี>ยนความคิดเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพื>อนร่วมงาน  

 จีระ งอกศิลป์ (2550 : 98) กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเพิ>มพูนความรู้         

ความเขา้ใจ ทกัษะ ความชาํนาญและความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที>ของตนเอง รวมทั,งการพฒันา

ร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพที>สมบูรณ์มากที>สุด การพฒันาตนเองเป็นหวัใจสาํคญัในการบริหาร

และจัดการศึกษา คนเป็นปัจจัยที>สําคัญที>สุดมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพฒันาบุคลิกภาพ             

การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและการพฒันาวชิาชีพ 

 กัลยา กาญจนาภรณ์ และคณะ (2551 : 96) ได้ให้ความหมายของการพฒันาตนเอง 

หมายถึง การพฒันาศกัยภาพของบุคคลนั,นดว้ยตนเอง ให้เจริญขึ,นทั,งร่างกาย จิตใจ ปัญญาและ

สังคมเพื>อวางตนให้เป็นสมาชิกที>ดี มีประโยชน์ เป็นศานติสุขต่อผูอื้>น สังคม และสังคมโลก

ตลอดจนสามารถดาํรงชีวติตนอยา่งมีคุณค่ามีความสุขต่อตนเอง 

 พีรเทพ  รุ่งคุณากร  (2551 :  120) ได้สรุปความหมายของการพัฒนาตน  หมายถึง

กระบวนการในการปรับเปลี>ยน เพิ>มลด และจดัระบบชีวิตที>การกระทาํของตนเองด้วยตนเอง         

ให้สอดคลอ้งกลมกลืนเหมาะสมในองคป์ระกอบภายในชีวิตของตนเองและในความสัมพนัธ์กบั

ผูอื้>น สงัคม สิ>งแวดลอ้มเพื>อความปกติสุข และคุณภาพในการดาํเนินชีวติอยา่งย ั>งยนื 

 อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2554 : 15) ได้ให้ความหมายของการพฒันาตน ซึ> งสรุปได้ดังนี,        

กรอบหรือแนวทางที> ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน               

เป็นการเชื>อมโยงหรือตอบสนองต่อความตอ้งการหรือเป้าหมายของตนเอง หน่วยงาน และองคก์ร 

ซึ> งมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพื>อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ                

สร้างความกา้วหนา้ใหก้บัหนา้ที>การงานของตนเอง 
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 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 23) กล่าววา่ การพฒันาตนเอง หมายถึง การที>จะพฒันาตนเองให้

ดีมีคุณภาพ หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเริ>มตน้ที>การศึกษา อบรม หาความรู้ใหม่ ๆ รวบรวมขอ้มูลหรือ

ความรู้ที>ไดแ้ละนาํไปแลกเปลี>ยนกบับุคคลอื>นอยูเ่สมอ หรือใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ

หลกัพทุธศาสนา อาทิเช่น การฝึกสมาธิ การปฏิบติัตามหลกัธรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 บรรลุ ชินนํ, าพอง (2555 : 40) กล่าวว่า การพฒันาตนเอง หมายถึง การศึกษาคน้ควา้และ

หาความรู้ การจดัการความรู้ในโรงเรียนเพื>อพฒันาวิชาชีพครูและระบบการบริหารจดัการ การใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแสวงหาและพฒันาความรู้ด้วยตนเอง และการนํานวตักรรมและ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นระบบการบริหารจดัการ 

 อชัรา เอิบสุขสิริ (2556 : 275) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาตน หมายถึง การศึกษาและ

พฒันาตนเองในลกัษณะองคร์วมกนัประกอบดว้ย ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สงัคมและสิ>งแวดลอ้ม 

เพื>อให้เป็นบุคคลที>มีคุณภาพ ใช้ความสามารถที>มีอยู่ได้เต็มศกัยภาพ มีจิตวิญญาณที>ดีงามเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 

 สรุปไดว้่า การพฒันาตนเอง หมายถึง การพฒันาศกัยภาพตนเอง ให้เจริญขึ,นทั,งร่างกาย 

จิตใจ ปัญญาและสังคม การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนา

หรือวิธีการอื>น ๆ การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาสถานศึกษาและวิชาชีพ การ

แลกเปลี>ยนความคิดเห็นดา้นวิชาการในหมู่เพื>อนร่วมงาน จดัการความรู้ในโรงเรียนเพื>อพฒันา

วิชาชีพครูและระบบการบริหารจดัการ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการแสวงหาและพฒันาความรู้

ดว้ยตนเองและการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นระบบการบริหารจดัการ วางตนให้

เป็นสมาชิกที>ดี มีประโยชน์ เป็นศานติสุขต่อผูอื้>น สงัคม และสงัคมโลก 

 4. การทาํงานเป็นทมี  

 การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนเสริมแรง ใหก้าํลงัใจ

แก่เพื>อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กับบุคคลอื>นหรือแสดงบทบาทผูน้ําผูต้ามได้อย่างเหมาะสม 

ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 :    

14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนเพื>อนร่วมงานปฏิบติังาน 

  ตวับ่งชี, ที> 2 การแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ตวับ่งชี, ที> 3 การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที>หลากหลาย 

  ตวับ่งชี, ที> 4 การเสริมแรงใหก้าลงัใจ ส่งเสริมสนบัสนุนเพื>อนร่วมงาน 
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 วิภาส ทองสุทธิ\  (2552 : 290) ได้ให้ความหมายของการทาํงานเป็นทีม สรุปได้ดังนี,         

กลุ่มบุคคลที>ความพยายามของแต่ละคนมีส่วนส่งเสริมและมีผลต่อการดาํเนินงานที>มีประสิทธิภาพ

สู่ทีมงาน จะสร้างผลลพัธ์ที>น่าพอใจและมีลกัษณะของการประสานการร่วมมือกนัในเชิงบวก 

 ปิยะชัย จนัทรวงศ์ไพศาล (2554 : 134-135) ได้ให้ความหมายของการทาํงานเป็นทีม 

หมายถึง เป็นพฤติกรรมที>แสดงถึงความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้>นด้วยความมุ่งมั>นใจ

วตัถุประสงค์ เป้าหมายเดียวกนั การแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงความสามารถที>จะเจรจา ที>จะ       

โนม้นา้วผูอื้>นให้มีความคิดเห็นคลอ้ยตามตนเอง หรือเพื>อขจดัความขดัแยง้ใด ๆ ที>เกิดขึ,น รวมทั,ง

การใชกิ้ริยาท่าทาง หรือคาํพูดที>เหมาะสมต่อผูอื้>นในทีม ช่วยเหลือผูอื้>น แบ่งปันประสบการณ์แก่

ผูอื้>น กลา้แสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกบัผูอื้>นในทีมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี ทาํงานร่วมกบัผูอื้>น

ไดห้ลากหลายกลุ่ม ประสานงานใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี รับฟังความคิดเห็นของผูอื้>น 

 พชรวิทย ์จนัทร์ศิริสิร (2554 : 56) ไดส้รุปความหมายของการทาํงานเป็นทีม หมายถึง      

การรวมตวัของบุคคลตั,งแต่ 2 คนขึ,นไป เขา้มาทาํงานเพื>อให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที>ตั, งไว ้      

โดยร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและพึ>งพาอาศยักนั เพื>อใหเ้กิดการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทาง 

หรือแนวทางเดียวกนั การทาํงานเป็นทีมเป็นการตระหนกัถึงคุณค่าของสมาชิกในทีม พยายามเพิ>ม

ระดบัความคิดสร้างสรรค์และการตดัสินใจให้พวกเขาเขา้มามีส่วนร่วมในทีมให้มากขึ,น ไม่ใช่

เพียงแต่พิจารณาว่า พวกเขาทาํงานของพวกเขาเท่านั,น แต่ตอ้งการให้พวกเขาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การวางแผนและกาํหนดเป้าหมายของทีมดว้ย 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 25) กล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง บุคคลตั,งแต่สองคนขึ,น

ไปมาร่วมปฏิสัมพนัธ์ที>ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม อีกทั, งส่งเสริมซึ> งกันและกันเพื>อที>จะ

ปฏิบติังานตามภารกิจที>ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคที์>ตั,งไวโ้ดยทุกคนใน

กลุ่มมีความรู้สึกวา่ตนองมีส่วนในการปฏิบติังานที>รับผดิชอบและเป็นเจา้ของงานนั,น 

 สมภพ ดวงชอุ่ม (2554 : 30) กล่าวว่า  การทํางานเป็นทีม หมายถึง  กลุ่มบุคคลที> มี

จุดประสงคเ์ดียวกนัร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึ>ง หรือหลายอยา่งโดยมีการพึ>งพาอาศยัซึ> งกนั

และกัน มีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างสมาชิกตามบทบาทหน้าที>ของแต่ละบุคคลเพื>อให้งานบรรลุ

จุดมุ่งหมายที>วางไว้ร่วมกัน อาจเป็นทีมงานถาวรหรือทีมงานชั>วคราวเพื>อวตัถุประสงค์ใด

วตัถุประสงคห์นึ>ง โดยเฉพาะความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัใน

องคก์รเป็นอยา่งมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทาํใหว้ตัถุประสงคข์องหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั,น 

 บรรลุ ชินนํ, าพอง (2555 : 43) กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือและสนบัสนุนบุคลากรในการปฏิบติังาน การแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามความสามารถ

ในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนที>หลากหลาย การบริหารแบบประชาธิปไตย       
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดเห็นและการทาํงานเป็นทีมการเป็นผูส้ร้างขวญั

และกาํลงัใจแก่บุคลากร 

 สรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมที>แสดงถึงการทาํงานร่วมกบัผูอื้>น     

ความมุ่งมั>นในวตัถุประสงค ์มีเป้าหมายเดียวกนั แบ่งปันประสบการณ์ สามารถเจรจาโนม้นา้วผูอื้>น

ใหมี้ความคิดเห็นคลอ้ยตาม เพื>อขจดัความขดัแยง้ใด ๆ ที>เกิดขึ,นใชกิ้ริยาท่าทาง คาํพูดเหมาะสมต่อ

ผูอื้>นในทีม ช่วยเหลือผูอื้>น สนบัสนุนเพื>อนร่วมปฏิบติังาน แสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ย่าง

เหมาะสม รับผิดชอบร่วมกบัผูอื้>นในทีมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั

และพึ>งพาอาศยักนั เพื>อใหเ้กิดการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกนั  

 5. การวเิคราะห์และสังเคราะห์  

 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจสิ>งต่าง ๆ แลว้

แยกประเดน็เป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑที์>กาํหนดและสามารถ รวบรวมสิ>งต่าง ๆ จดัทาํ

อยา่งเป็นระบบเพื>อแกปั้ญหาหรือพฒันางานรวมทั,งสามารถวิเคราะห์องคก์ารหรืองานในภาพรวม

และดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 14-18) ดงันี,      

  ตัวบ่งชี, ที> 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานและเสนอ

ทางเลือกหรือแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ 

  ตวับ่งชี, ที> 2 ความเหมาะสมของแผนงาน โครงการในความรับผดิชอบ 

  ตวับ่งชี, ที> 3 ความคิดเชิงระบบในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

 วีระ สุดสังข ์(2550 : 24) ไดส้รุปความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึงกระบวนการ

ทางปัญญาที>มีคุณค่าของมนุษย ์เป็นความคิดที>เต็มไปดว้ยสาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกมาใน

ลกัษณะของการมีเหตุผลและการตดัสินสิ>งต่าง ๆ ดว้ยความสมบูรณ์เพียบพร้อมทางดา้นสติปัญญา 

 สุวิทย  ์มูลคาํ (2550 : 9) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถใน        

การจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสิ>งใดสิ>งหนึ>งซึ> งอาจจะเป็นวตัถุ สิ>งของ เรื>องราว หรือ

เหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั,น เพื>อคน้หาสภาพความ       

เป็นจริงหรือสิ>งสาํคญัของสิ>งที>กาํหนดให ้

 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 53) การคิดวิเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น

รายละเอียดและจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบของสิ>งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เรื> องราวเหตุการณ์    

ต่าง  ๆ ออกเป็นส่วนย่อย และจัดเป็นหมวดหมู่ เพื>อค้นหาความจริง  ความสําคัญ แก่นแท้

องคป์ระกอบ หรือหลกัการของเรื>องนั,น ๆ สามารถอธิบายตีความสิ>งที>เหตุ ทั,งที>อาจแฝงซ่อนอยู่

ภายในสิ> งต่าง ๆ หรือปรากฎได้อย่างชัดเจน รวมทั, งหาความสัมพนัธ์และความเชื>อมโยงของ                
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สิ>งต่าง ๆ ว่าเกี>ยวพนักนัอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกนัอย่างไร อาศยัหลกัการใด          

จนไดค้วามคิดเพื>อนาํไปสู่การสรุป การประยกุตใ์ช ้การทาํนายหรือคาดการณ์สิ>งต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 23) กล่าววา่ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ หมายถึง การที>สามารถ

แยกแยะปัญหาออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดค้รอบคลุมปัญหา ซึ> งมีทั,งภายในและภายนอกที>ส่งผลต่อ

การบริหารขององค์กร เมื>อได้ประเด็นปัญหาที>ชัดเจนแล้วนํามารวบรวมเป็นข้อมูลจัดระบบ         

เพื>อนาํมาแกไ้ขปัญหา กจ็ะสามารถนาํมาวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการในองคก์ร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 บรรลุ ชินนํ,าพอง (2555 : 40) กล่าววา่ การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ หมายถึง การวเิคราะห์

สภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ การจดัองค์กร ความรู้ความเขา้ใจเกี>ยวกบัแนวคิดทาง

การศึกษา การเป็นผูน้ําในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาและการตรวจสอบติดตาม                

การดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 นิลลารัตน์ โตมาก (2557 : 25) กล่าววา่ การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ หมายถึงการวเิคราะห์

สภาพปัจจุบนัปัญหาทั,งภายในและภายนอกที>ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สามารถ

แยกแยะปัญหาความต้องการการจัดองค์กร ความรู้ความเข้าใจเกี>ยวกับแนวคิดทางการศึกษา         

และการเป็นผูน้าํในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาและตรวจสอบติดตาม การดาํเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 สรุปไดว้่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ซึ> งอาจจะเป็นวตัถุ สิ>งของ เรื>องราว หรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั,น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการของงานและ

เสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ สามารถอธิบายตีความสิ>งที>

เป็นเหตุ ทั,งนี,อาจแฝงซ่อนอยูภ่ายในสิ>งต่าง ๆ หรือปรากฎไดอ้ยา่งชดัเจน การเป็นผูน้าํในการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาและตรวจสอบติดตามการดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. การสื.อสารและจูงใจ  

 การสื>อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื>อสารโตต้อบ ในโอกาส

และสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถชกัจูงโน้มน้าวให้ผูอื้>นเห็นดว้ย ยอมรับคลอ้ยตาม เพื>อ

บรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 ความสามารถในการพดู และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 

  ตวับ่งชี, ที> 2 ความสามารถในการสื>อสารผา่นสื>อเทคโนโลย ี
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  ตวับ่งชี, ที> 3 ความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วให้ผูอื้>นเห็นดว้ย ยอมรับ คลอ้ยตาม

เพื>อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 34) กล่าววา่ การสื>อสารและการจูงใจ หมายถึง 1) การสื>อสารคือ 

ความสมารถในการพดู เขียน และโตต้อบในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูส่้งและผูรั้บจะตอ้ง

นาํข่าวสารสื>อสารติดต่อกนัใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายที>วางไวแ้ละใหเ้ขา้ใจตรงกนั โดยผา่นสื>อ

รูปแบบต่าง ๆ 2) การจูงใจ คือ การชกัจูงโนม้นา้วจิตใจผูอื้>นให้เห็นดว้ยยอมรับ คลอ้ยตามโดยการ

นาํเอาปัจจยัต่าง ๆ มาเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลนั,นแสดงพฤติกรรมออกมาอยา่งมีทิศทาง เพื>อบรรลุ

จุดหมายหรือเป้าหมายที>ตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการใชท้ฤษฎีการจูงใจเบื,องตนัของ Maslow ทฤษฎี 

ER ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg ทฤษฎีการบริหารของ McGreger ก็ลว้นแต่ให้ผูที้>

ไดรั้บแรงผลกัดนันั,นแสดงพฤติกรรมออกมาอยา่งมีทิศทาง  

 ดวงใจ ช่วยตระกลู (2554 : 201) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การสื>อสาร หมายถึง การที>บุคคล

หรือหน่วยงาน นาํความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ไปสู่บุคคลหรือหน่วยงานเพื>อให้สามารถดาํเนินงานได้

ตรงกับเป้าหมายที>ตั, งไว  ้สําหรับการสื>อสารในองค์กรนั,นเป็นกระบวนการในการแลกเปลี>ยน

ข่าวสารของหน่วยงานกบับุคลากรทุกระดบัในองคก์ร ซึ> งมีความสัมพนัธ์กนัภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 

บรรยากาศขององคก์รและสงัคมซึ>งสามารถเปลี>ยนแปลงไปไดต้ามสถานการณ์ 

 นิภา ใจทนั (2555 : 30) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสื>อสาร หมายถึง การที>บุคคลหนึ>งนาํ

ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารไปแลกเปลี>ยนสู่อีกบุคคลหนึ>งโดยผ่านกระบวนการ เพื>อให้สามารถทาํงาน

หรือเกิดความเขา้ใจตรงกนัในสถานศึกษา 

 บรรลุ ชินนํ, าพอง (2555 : 41) กล่าวว่า การสื>อสารและการจูงใจ หมายถึง ความสามารถ

ในการสื>อสาร ความรู้และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ความสามารถจูงใจและโนม้นา้วให้

ผูอื้>นเห็นดว้ย ยอมรับ และคลอ้ยตามการเป็นผูน้าํในการอภิปราย และสรุปประเดน็ในการประชุม 

 นิลลารัตน์ โตมาก (2557 : 29) กล่าววา่ การสื>อสารและการจูงใจ หมายถึง การเป็นผูน้าํใน

กิจการทั>วไป สามารถใช้เทคโนโลยี พูด เขียน ประสานเครือข่าย โตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ          

ไดแ้ละสามารถโน้นน้าวให้ผูอื้>นยอมรับและคลอ้ยตามเพื>อให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที>วางไว้

และเขา้ใจตรงกนั 

 สรุปไดว้่า การสื>อสารและจูงใจ หมายถึง  ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาส

ต่าง ๆ ความสามารถ ในการสื>อสารผา่นสื>อเทคโนโลย ีความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วใหผู้อื้>น

เห็นด้วย ยอมรับ คลอ้ยตามเพื>อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร โดยผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งนํา

ข่าวสารสื>อสารติดต่อกนัใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายที>วางไวแ้ละใหเ้ขา้ใจตรงกนั เพื>อใหส้ามารถ

ดาํเนินงานไดต้รงกบัเป้าหมายที>ตั,งไวเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในสถานศึกษา 
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 7. การพฒันาศักยภาพบุคลากร  

 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และช่วย

แก้ปัญหาให้แก่เพื>อนร่วมงานและผูเ้กี>ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันา บุคลากรปฏิบติัตนเป็น

แบบอย่างรวมทั, งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู ้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ 

ประกอบดว้ยตวับ่งชี,  (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548 :      

14-18) ดงันี,  

  ตัวบ่งชี, ที>  1 การให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื>อนร่วมงานและ

ผูเ้กี>ยวขอ้ง 

  ตวับ่งชี, ที> 2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร 

  ตวับ่งชี, ที> 3 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและสร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร  

  ตวับ่งชี, ที> 4 การส่งเสริมสนบัสนุนและใหโ้อกาสเพื>อนร่วมงานไดพ้ฒันาในรูปแบบต่าง ๆ  

 วิภาส ทองสุทธิ\  (2552 : 434) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาศกัยภาพ คือความพยายาม

ในการดาํเนินการผ่านทางกิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันา เพื>อเสริมสร้างให้

บุคลากรมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถเพิ>มมากขึ,น ซึ> งนาํไปสู่ความเจริญเติบโตขององคก์าร ควบดู

ไปกบัความพึงพอใจของบุคลากร 

 ยนต์ ชุ่มจิตร (2553 : 30) ไดใ้ห้ความหมาย การพฒันาศกัยภาพครู คือ การดาํเนินงาน         

ที>พยายามจะเสริมสร้างใหค้รูมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการสอนและการทาํงาน มีเจตคติที>

ดีในการทาํงานและต่อวชิาชีพครู รวมถึงมีบุคลิกภาพและคุณธรรมของความเป็นครูที>ดีดว้ย 

 ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 172) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ซึ> งสรุป

ไดด้งันี,  การพฒันาเป็นเครื>องมือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที>ใชใ้นการติดต่อสื>อสาร และถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ เพื>อพฒันาผูเ้ขา้รับการพฒันาศกัยภาพให้มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ

ทศันคติตามวตัถุประสงคข์องการพฒันา 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 39) กล่าวว่า การพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง กระบวน       

การต่าง ๆ เช่น การใหก้ารอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการใหค้าํปรึกษานิเทศกาํกบัติดตาม 

เป็นตน้ เพื>อที>มุ่งหวงัให้เกิดความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติังานและ ส่งผลให้องค์กร

บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จอมพงศ์  มงคลวนิช  (2555 :  116)  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ                               

คือ กระบวนการเพิ>มพนูความรู้ ความสามารถ ทศันคติของบุคลากรในองคก์ร เพื>อใหก้ารปฏิบติังาน          

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ>งขึ,น 
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 บรรลุ ชินนํ,าพอง (2555 : 45) กล่าววา่ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถ

ในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และช่วยแกปั้ญหา ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรเขา้รับการอบรม การจดั

อบรมศึกษาดูงาน และนาํผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ การจดัระบบนิเทศตรวจสอบติดตามและ

ปรับปรุงการปฏิบติังาน 

 จิตติมา อคัรริติพงศ ์(2556 : 112) ไดส้รุปความหมายของการพฒันาศกัยภาพ คือ วิธีการ

และเทคนิคต่าง ๆ ในกรเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพของบุคคลในองคก์ร เพื>อให้มีความรู้ทกัษะ 

และทัศนคติที> เหมาะสมสําหรับกาปฏิบัติงานตามภาระหน้าที> ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง                           

มีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า การพฒันาศักยภาพบุคลากร หมายถึง การให้คาํปรึกษาแนะนําและช่วย

แกปั้ญหาแก่เพื>อนร่วมงานและผูเ้กี>ยวขอ้ง การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร ปฏิบติัตนเป็น

แบบอย่างและสร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร  การส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื>อน

ร่วมงานไดพ้ฒันาในรูปแบบ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษานิเทศกาํกบั

ติดตาม เพื>อที>มุ่งหวงัใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติังานและ ส่งผลใหส้ถานศึกษา

บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. การมีวสัิยทศัน์  

 การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดวิสัยทศัน์ทิศทางหรือแนวทางการ

พฒันาองคก์ร ที>เป็นรูปธรรมเป็นที>ยอมรับและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัการยอมรับแนวคิดวิธีการ

ใหม่ ๆ เพื>อ การพฒันางาน ประกอบด้วยตวับ่งชี,  (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา. 2548 : 14-18) ดงันี,  

  ตวับ่งชี, ที> 1 การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิยัทศัน์หรือทิศทาง 

  ตวับ่งชี, ที> 2 ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันางาน

และความสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รที>สงักดั 

  ตวับ่งชี, ที> 3 ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปไดห้รือโอกาสความสาํเร็จตาม การพฒันา

องคก์รวสิยัทศัน์ 

  ตัวบ่งชี, ที> 4 การยอมรับการปรับเปลี>ยนเทคนิควิธีการเมื>อสถานการณ์แวดล้อม

เปลี>ยนไป 

 ชาํนาญ สุรินาม (2554 : 39) กล่าวว่า การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง การกาํหนดภาพอนาคตที>

เป็นเอกลกัษณ์และอุดมคติเพื>อช่วยให้ผูบ้ริหารและผูน้าํสามารถคาดคะเนและใชป้ระโยชน์ของ       

การคาดคะเนไดดี้กวา่ผูอื้>น เพราะการมองเห็นอนาคตที>ชดัเจนจะทาํใหส้ามารถเตรียมการแกปั้ญหา

และเตรียมดาํเนินการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ> งวสิยัทศัน์ที>ดีตอ้งมีลกัษณะดงันี,  
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 1. สั,น ๆ กระชบั ชดัเจน 

 2. เขา้ใจง่ายโดยบุคคลทุกระดบั 

 3.  มีความหมายครอบคลุมเนื,อหาที>ตอ้งการครบถว้น 

 4.  มีความหมายในเชิงทา้ทาย 

 5.  หรูเลิศ จบัตอ้งได ้เป็นจริงได ้วดัผลได ้

 6.  กระตุน้เพื>อใหเ้กิดความรู้สึกคึกคกั กระตือรือร้น 

 7.  ก่อใหเ้กิดความสามคัคี 

 บรรลุ ชินนํ, าพอง (2555 : 45) กล่าวว่า การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง การวิเคราะห์จุดอ่อน       

จุดแขง็ วิกฤติ และโอกาส การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ที>

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าประสงคเ์พื>อนาํสู่แผนงานและโครงการ 

 พิชาภพ พนัธ์ุแพ (2554 : 182)ไดน้าํแนวคิดของ ดาฟต ์(Daft) มาอธิบายวา่ การมีวสิยัทศัน์ 

หมายถึง สิ>งที>สะทอ้นมองที>แสดงใหเ้ห็นถึงความทา้ทายและความทะเยอทะยานในอนาคตซึ> งตอ้ง

อาศยัความพยายามอยา่งดีที>สุดของบุคลากร บางองคก์รที>ประสบความสาํเร็จมีวิสัยทศัน์ที>ยาวไกล

และ มีพลงั เพราะผูน้าํองค์กรเหล่านั,นตอ้งการถ่ายทอดว่าองค์กรไปสู่จุดใดดงันั,น วิสัยทศัน์ที>

เขม้แขง็และ จูงใจจะส่งผลต่อการทาํงานที>ดีขององคก์ร เนื>องจากสามารถที>จะแสวงหาความทุ่มเท

จากบุคลากรไดอ้ย่างเต็มที> วิสัยทศัน์เป็นส่วนประกอบสําคญัของผูน้าํปฏิรูป (Transformational 

Leadership) เนื>องจากผูน้าํแบบนี,สามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั,งยงั

แสดงใหบุ้คลากรเห็นถึงอนาคตที>ดีกวา่ 

 สรุปไดว้่า การมีวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถในการกาํหนดวิสัยทศัน์ทิศทางหรือ

แนวทางการพฒันาสถานศึกษา ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันา

งานและความสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษาที>สังกดั ที>เป็นรูปธรรมเป็นที>ยอมรับและ

เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพื>อการพฒันางาน  

 จากการศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ที>กล่าวมาขา้งต้น สมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที>เป็นผลมา

จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือคุณลักษณะที>แสดงออกในการปฏิบัติงานในหน้าที>                         

ที>รับผิดชอบ เพื>อให้การขบัเคลื>อนของสถานศึกษา ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสําเร็จตามเป้าหมาย หรือบุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที>สะทอ้นให้เห็นถึง ความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติ ความเชื>อและอุปนิสยัของแต่ละบุคคล สามารถวดัหรือสงัเกต ไดจ้าก

พฤติกรรมการทาํงานที>แสดงออกมาให้เห็น และหมายความรวมถึงระดบัของความสามารถใน           
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การปรับใชก้ระบวนทศัน์เพื>อการปฏิบติังานใหเ้กิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน

การปฏิบติัหนา้ที>ของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะดงันี,  

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ\  หมายถึง ความมุ่งมั>นในการปฏิบติังานคุณภาพของงานถูกตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์ ความคิดริเริ>มสร้างสรรค ์นาํนวตักรรมทางเลือกใหม่มาใชเ้พิ>มประสิทธิภาพงาน 

การพฒันาผลงานให้มีคุณภาพต่อเนื>อง ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นไปที>ผลสัมฤทธิ\ ที>

คาดหวงั เพื>อวดัผลสาํเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการทาํงานขององคก์ร มีตวัชี, วดัความสาํเร็จที>

ชดัเจนมีกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนื>อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

 2.  การบริการที>ดี หมายถึง ความตั,งใจและความพยายามของขา้ราชการในการใหบ้ริการ

เพื>อสนองความตอ้งการของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื>น ๆ ที>เกี>ยวขอ้ง ความตั,งใจใน

การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการ                      

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้กี>ยวขอ้ง ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ นาํขอ้มูลที>ไดม้า

ปรับปรุงและพฒันาระบบในการใหบ้ริการ มีความตั,งใจ เตม็ใจ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ

แก่ผูม้าใชบ้ริการ การจดัระบบการใหบ้ริการบนพื,นฐานความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

 3. การพฒันาตนเอง หมายถึง การพฒันาศกัยภาพตนเอง ให้เจริญขึ,นทั,งร่างกาย จิตใจ 

ปัญญาและสังคม การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ดว้ยการเขา้ประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหรือ

วิธีการอื>น ๆ การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาสถานศึกษาและวิชาชีพ การแลกเปลี>ยน

ความคิดเห็นดา้นวิชาการในหมู่เพื>อนร่วมงาน จดัการความรู้ในโรงเรียนเพื>อพฒันาวิชาชีพครูและ

ระบบการบริหารจดัการ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการแสวงหาและพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง และ

การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นระบบการบริหารจดัการ วางตนใหเ้ป็นสมาชิกที>ดี 

มีประโยชน์ เป็นศานติสุขต่อผูอื้>น สงัคม และสงัคมโลก 

 4.  การทาํงานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมที>แสดงถึงการทาํงานร่วมกบัผูอื้>น ความมุ่งมั>น

ในวตัถุประสงค ์มีเป้าหมายเดียวกนั แบ่งปันประสบการณ์ สามารถเจรจาโนม้นา้วผูอื้>นให้มีความ

คิดเห็นคลอ้ยตาม เพื>อขจดัความขดัแยง้ใด ๆ ที>เกิดขึ,นใชกิ้ริยาท่าทาง คาํพดูเหมาะสมต่อผูอื้>นในทีม 

ช่วยเหลือผูอื้>น สนับสนุนเพื>อนร่วมปฏิบติังานแสดงบทบาทผูน้ําหรือผูต้ามได้อย่างเหมาะสม 

รับผิดชอบร่วมกบัผูอื้>นในทีมงาน มีมนุษยสัมพนัธ์ที>ดี ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและพึ>งพา

อาศยักนั เพื>อใหเ้กิดการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกนั  

 5.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะ

องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ> งอาจจะเป็นวตัถุ สิ> งของ เรื> องราว หรือเหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์              

เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั,น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาความตอ้งการของงาน

และเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานในความรับผดิชอบ สามารถอธิบายตีความ
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สิ>งที>เป็นเหตุ ทั,งนี, อาจแฝงซ่อนอยูภ่ายในสิ>งต่าง ๆ หรือปรากฎไดอ้ยา่งชดัเจน การเป็นผูน้าํในการ

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาและตรวจสอบติดตาม การดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.  การสื>อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 

ความสามารถ ในการสื>อสารผา่นสื>อเทคโนโลย ีความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วใหผู้อื้>นเห็นดว้ย 

ยอมรับ คลอ้ยตามเพื>อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื>อสาร โดยผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งนาํข่าวสารสื>อสาร

ติดต่อกนัให้เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายที>วางไวแ้ละให้เขา้ใจตรงกนั เพื>อให้สามารถดาํเนินงานได้

ตรงกบัเป้าหมายที>ตั,งไวเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในสถานศึกษา 

 7.  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง การใหค้าํปรึกษาแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาแก่

เพื>อนร่วมงานและผูเ้กี>ยวขอ้ง การมีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างและ

สร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร การส่งเสริมสนบัสนุนและใหโ้อกาสเพื>อนร่วมงานไดพ้ฒันาใน

รูปแบบ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนการให้คาํปรึกษานิเทศกาํกบัติดตาม เพื>อที>มุ่งหวงัให้

เกิดความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบติังานและส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8.  การมีวิสัยทัศน์  หมายถึง  ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ทิศทางหรือ                 

แนวทางการพฒันาสถานศึกษา ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันา

งานและความสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที>สังกัด ที> เป็นรูปธรรมเป็นที>ยอมรับ                  

และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การยอมรับแนวคิดวธีิการใหม่ ๆ เพื>อการพฒันางาน  

 

แนวคดิ ทฤษฎเีกี.ยวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2542 (2552 : 2)ได้กล่าวถึง  การบริหาร       

สถานศึกษาไวว้า่ 

 สถานศึกษา หมายความว่า หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื>นของรัฐ หรือ เอกชน     

ที>มีอาํนาจหรือวตัถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ฯลฯ          

 การบริหาร หมายความว่า การที>กลุ่มบุคคลร่วมมือทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ> ง หรือ

หลายอยา่ง เพื>อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์>ร่วมกนักาํหนดไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน ดว้ยการดึงทรัพยากร 

ที> มีอยู่ ประยุกต์เทคโนโลยีและนวตักรรม มาใช้อย่างเป็นระบบ และมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์                  

มีการทาํงานที>เป็นที>ยอมรับไดร่้วมกนั 
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 เกษม โพธิ\ ทอง (2552 : 9) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษา      

ขั,นพื,นฐานที>สําคญัและจาํเป็นสําหรับทุกคน เพื>อปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม             

มีความรู้และ ความสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขสมควรแก่สภาพตน  

 วาสนา สิงหะคเชนทร์ (2553 : 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึงงานที>

เ กี> ยวข้องกับการระบบบริหาร  องค์การให้การบริหารงานอื>นบรรลุผล  คือ  งานธุรการ                                

การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การจดัการระบบการบริหารดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที> สภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน และการรับนกัเรียน 

ส่งเสริมประสานงาน การจดัการศึกษาของบุคคล ขุมชน องค์การ และหน่วยงานอื>นที>เกี>ยวขอ้ง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 วรรณา  หมาดเท่ง  (2551 : 14) ได้กล่าวว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู ้ที>ท ํา                

หน้าที>กํากับดูแล ควบคุม และจัดการให้สถานศึกษาดําเนินการและทุ่มเทความพยายามใน             

การดาํเนินงานทั,งปวงของสถานศึกษาเพื>อการพฒันาเด็กหรือเยาวชน ที>อยู่ในความรับผิดชอบ       

ใหบ้รรลุผลตามภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

 อนนัต ์งามสะอาด (ออนไลน์. 2553)  ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูที้>สามารถจดัการ 

กระบวนการของการทาํงานและการใชท้รัพยากรเพื>อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารที>ตั,งไวไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 สรุปไดว้่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดักระบวนการ หรือกิจกรรมการทาง

การศึกษา เพื>อเป็นการใหบ้ริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสงัคม ใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข และผูบ้ริหารสถานศึกษา คือผูที้>มีความสาํคญัในการดาํเนินงานทาํหนา้ที>กาํกบั 

ควบคุมดูแลบริหารและอาํนวยความสะดวกแก่ผูร่้วมงานเพื>อให้การดาํเนินงาน ตามภารกิจของ

สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ                       

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที>จะจดัการศึกษาเพื>อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์>

สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุขการดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลงัและ    

มีประสิทธิภาพจาํเป็นที>จะตอ้งมีการกระจายอาํนาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วมซึ> งสอดคลอ้ง     

กบัเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 และเป็นไปตามหลกัการ

ของ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที>แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบบัที> 2) พ.ศ. 2545            

ซึ> งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย        
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และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื,นที>การศึกษา และสถานศึกษา

ดงัปรากฏในบญัญติั มาตรา 39 ที>วา่  

 มาตรา 39 กาํ หนดใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาทั,งดา้นวชิาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั>วไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานกังานเขต

พื,นที>การศึกษาในเขตพื,นที>การศึกษาโดยตรง  

 การกระจายอาํนาจดงักล่าวจะทาํใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระในการบริหารจดัการ 

เป็นไปตามหลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) 

ซึ> งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี

คุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถพฒันาอย่างต่อเนื>อง จากแนวคิดดงักล่าวเพื>อให้สถานศึกษามี

ความคล่องตวัมีอิสระ และมีความเขม้แข็งรัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยไดบ้ญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ดงันี,  

 มาตรา 35 สถานศึกษาที>จดัการศึกษาขั,นพื,นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที>เป็นโรงเรียน 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื>อมีการยบุ เลิก สถานศึกษาตามวรรคหนึ>งให้ความเป็นนิติบุคคล สิ,นสุดลง

เพื>อใหก้ารดาํเนินงานของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบับทบญัญติั ดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้

จดัทาํคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั,นพื,นฐานที>เป็นนิติบุคคลขึ,นโดยกาํหนด ขอบข่ายและภารกิจ

การบริหารและการจดัการสถานศึกษาขึ,นเป็น 4 ฝ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 20) 

 การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ> งกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ 

กระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5        

และ มาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ> งแก้ไขเพิ>มเติม       

โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัที> 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออก 

กฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี,  ให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา    

ขั,นพื,นฐานพิจารณาดาํเนินการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาในด้านวิชาการ      

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทั>วไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพื,นที> 

การศึกษา สํานักงานเขตพื,นที>การศึกษาหรือสถานศึกษาในอาํนาจหน้าที>ของตน แลว้แต่กรณี            

ในเรื>องดงัต่อไปนี,  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 21 - 23) 

 1.  ดา้นการบริหารงานวิชาการ เพื>อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการได ้โดยอิสระ 

คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้ง ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยประสานความ

ร่วมมือกบัครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื>น ๆ จดัการศึกษา มีภาระหนา้ที>คือ การพฒันา

หรือการดาํเนินการเกี>ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ>น การวางแผนงานดา้น

วิชาการ การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา การพฒันา
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กระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผล การเรียน การวิจยัเพื>อพฒันา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา           

การแนะแนวการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้

มีความเขม้แข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ กบัสถานศึกษาและ

องคก์รอื>น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบนัอื>นที>จดัการศึกษา การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกี>ยวกบั งานดา้น

วิชาการของสถานศึกษา การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื>อใชใ้นสถานศึกษา การพฒันา และใชสื้>อ

เทคโนโลยเีพื>อการศึกษา 

 2.  ดา้นการบริหารงานทั>วไป เป็นงานเกี>ยวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ให้การ

บริหารอื>น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที>กาํหนดไวโ้ดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม

ของบุคคล ชุมชนและองคก์รที>เกี>ยวขอ้งเพื>อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอบข่ายภารกิจ การบริหารทั>วไป มีภาระหน้าที>งาน คือ การดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสาน 

และพฒันาเครือข่ายองคก์ร การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั>วไป การดูแลอาคารสถานที> 

และสภาพแวดล้อม การทาํสํามะโนผูเ้รียน การรับนักเรียน การส่งเสริมประสานงานการจัด

การศึกษา ในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื>อการศึกษา การส่งเสริมงาน

กิจการนกัเรียน งานประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดั

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื>นที>จดัการศึกษา งานประสาน

ราชการกบัเขตพื,นที> การศึกษาและหน่วยงานอื>น การจดัระบบการควบคุมภายในองคก์ร งานบริการ

สาธารณะ งานที>ไม่ ระบุไวใ้นงานอื>น 

 3.  ดา้นการบริหารงานบุคคล การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสําคญัที>มุ่ง

ส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื>อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากร            

ทางการศึกษาควรไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถมีขวญักาํลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขอบข่ายภารกิจการบริหารบุคคล ประกอบด้วย การวางแผน

อตัรากาํลงั และกาํหนดตาํแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั,ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั การออกจากราชการ 

 4.  ดา้นการบริหารงบประมาณ มุ่งเนน้ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบไดย้ดึ หลกัการ

บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ\ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานขอบข่ายการบริหาร 

งบประมาณประกอบดว้ย การจดัทาํและเสนอของบประมาณ การวิเคราะห์และพฒันานโยบาย        
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ทางการศึกษา การจัดทาํแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสม              

การเสนอ ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา                    

การเบิกจ่ายอนุมัติ งบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล                

และรายงานผลการใช้เงิน และผลการดําเนินงาน การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผล                     

การดาํเนินงาน การระดับทรัพยากร ลงทุนเพื>อการศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุน             

เพื>อการศึกษา การจดัการทรัพยากร การระดม ทรัพยากร การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ กองทุน

กูย้ืมเพื>อการศึกษา กองทุนสวสัดิการเพื>อ การศึกษา การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนําส่งเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื>อมปี การบริหารบัญชี                          

การจัดทาํบัญชีการเงิน การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบประมาณทางการเงิน การจัดทาํ             

และจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์การจดัทาํระบบ

ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือ              

คุณลกัษณะเฉพาะและจดัซื,อจดัจา้ง การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 

 สรุปไดว้า่ โรงเรียนที>จดัการศึกษาขั,นพื,นฐานทุกสังกดัตอ้งจดัทาํแผนผงั การบริหารงาน 

4 ฝ่าย และมีคาํสั>งแต่งตั,งคณะทาํงานดาํเนินงานตามภารกิจตามที>ระบบไวใ้น กฎกระทรวง กาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยละเอียด

และรอบคอบตามหลกัการที>เป็นสาระสาํคญัของกฎกระทรวง 

 แนวคดิและหลกัการที.เกี.ยวข้องการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

 แพรดาว สนองผนั (2557 : 34) นาํแนวคิดของ Hoyle, English and Steffy (2005) ไดเ้ขียน

หนงัสือเรื>อง ทกัษะที>ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 (Skills for 

Successful 21st Century School Leaders) ประกอบดว้ย 10 ทกัษะ ดงันี,  1) ทกัษะความเป็นผูน้าํที>มี

วิสัยทศัน์ (Skillsin Visionary Leadership) 2) ทกัษะดา้นในการกาํหนดนโยบายและการปกครอง 

(Skills in Policy and Governance) 3) ทกัษะการสื>อสารและความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน (Skills in 

Communication and Community Relations) 4)ทักษะการบริหารจัดการองค์กร (Skillsin Organizational 

Management) 5) ทกัษะการวางแผนและการพฒันาหลกัสูตร (Skills in Curriculum Planning and 

Development) 6)  ทักษะการจัดการเ รียนรู้  (SkillsinInstructionalManagement) 7)  ทักษะการ

ประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร (Skills in Staff Evaluation and Personnel Management)    

8) ทกัษะในการบริหารจดัการบุคลากร (SkillsinStaffManagement) 9) ทกัษะการวิจยัทางการศึกษา 

การประ เ มินผลและการวางแผน  (Skills in Educational Research, Evaluation and Planning)             

10) ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผูน้าํ (Values and Ethics of Leadership)  
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 บาร์ดและเฮนเดอร์สนั (Baird and Henderson 2006: 23) นาํแนวคิดของ Harvard Business 

School กล่าววา่ ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีทกัษะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี,  

 1.  ทกัษะในการสื>อสารที>จะทาํใหส้ามารถพดูและเขียนไดอ้ยา่งน่าเชื>อถือ 

 2.  ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ที>สามารถรับรู้และรับฟังสิ>งที>ผูอื้>นตอ้งการสื>อออกมาจริง ๆ 

 3.  ทักษะในการคลี>คลายความขัดแย้ง  เ พื>อรับมือกับช่วงเวลาแห่งการต่อต้าน                     

และ ความตึงเครียดที>ไม่อาจหลีกเลี>ยงได ้

 4.  ทกัษะในการเจรจาต่อรองที>จะทาํใหก้ลุ่มต่าง ๆ ทาํงานร่วมกนัได ้

 5.  ทกัษะในการสร้างแรงจูงใจที>จะทาํใหผู้ค้นเชื>อถือและพยายามที>จะบรรลุ เป้าหมายร่วมกนั 

 โด (Doe ออนไลน์. 2009) โดยสถาบนั North Dakota Lead Center ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไดส้าํรวจทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 จากกลุ่มตวัอยา่งที>เป็นผูน้าํทางการศึกษา 

จาํนวน 68 คน โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษา พบวา่ ทกัษะที>มี

ค่าเฉลี>ยเรียงจากมากไปนอ้ย คือ ทกัษะการสื>อสาร (Communication Skills) ทกัษะการพฒันาตนเอง

และผูอื้>น (Developing Self and others) ส่วนทกัษะการแก้ปัญหาที>ซับซ้อน (Resolving Complex 

Problems) มีค่าเฉลี>ยเท่ากบัทกัษะภาวะผูน้าํทางการศึกษา (Educational Leadership Skills) 

 ลอค (Loc. 2010 : 9 ) อาจารย์ประจาํภาควิชาทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

แห่งชาติเวยีดนาม ไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิดต่าง ๆ เกี>ยวกบัทกัษะการบริหารจดัการนั,นเป็นสิ>งสาํคญั

สาํหรับ ผูน้าํทางการศึกษาในศตวรรษที> 21 จึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพื>อพฒันาทกัษะสาํหรับผูเ้รียนใน 

หลักสูตรทางการบริหารการศึกษาในเวียดนามขึ, นเพื>อให้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

นอกจากนี,  Loc ยงัไดศึ้กษาผลการศึกษาของ Lieu ใน ปี 2009 ซึ> งไดส้าํรวจนกัศึกษาผูที้>กาํลงัจะจบ 

การศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาทางการบริหารการศึกษา (Educational Management) ในปี 

2006-2007 และ 2007-2008 เกี>ยวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร จากผลการศึกษาดงักล่าว Loc จึงไดจ้ดัทาํ

หลกัสูตรเพื>อพฒันาทกัษะนกัศึกษาสาขา วชิาทางการบริหารจดัการศึกษา ดงันี,  

 1.  การสร้างพนัธกิจและกลยุทธ์การบริหารจัดการ (Mission Building and Strategic 

Management) 

 2.  แบบภาวะผูน้าํ (Leadership Styles) 

 3.  การใช้ ICT เป็นส่วนหนึ> งของบรรยากาศการเรียนรู้  (Using ICT as part of the 

Learning Environment) 

 4.  การบริหารการจดัการเรียนและการสอน (Management of Learning and Instruction)  

 5.  การบริหารวฒันธรรมโรงเรียน (Management of School Culture)  

 6.  การแนะนาํและใหค้าํปรึกษา (Guidance and Counseling)  
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 7.  การบริหารการเปลี>ยนแปลง (Management of Change)  

 8.  การบริหารการเงิน (Management of Finance)  

 9.  การบริหารคุณภาพ (Management of Quality)  

 10.  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) 

 เคนเนดี  (Kennedy. ออนไลน์. 2011) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของทกัษะภาวะผูน้าํสาํหรับ

การเปลี>ยนแปลงการทํางานในศตวรรษที>  21 ไว้ในบทความที> ชื>อว่า  Leadership for System 

Transformation มีทกัษะดงันี,   

 1.  ความร่วมมือ (Collaborative)  

 2.  การมีวสิยัทศัน์ (Visionary)  

 3.  มีความกระตือรือร้น (Energetic)  

 4.  มีความมั>นใจและกลา้หาญ (Confident and Courageous)  

 5.  มีความยดืหยุน่ (Resilient)  

 6.  กลา้เผชิญภายนอก (Outward facing) 

 7.  รู้เท่าทนัดา้นการเมือง (Politically Astute)  

 8.  นกัคิดเชิงระบบ (Systems Thinker)  

 9.  มีความสามารถดา้นเทคโนโลย ี(Technologically Literate)  

 10.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral Skills)  

 11.  ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation Skills)  

 พุชชิโอ, เมอร์ด็อก, และแมนซ์ (Puccio, Murdock, and Mance. 2011: 9) สรุปว่าทกัษะที>

จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารในศตวรรษที> 21 ที>ส่งเสริมให้เป็นผูน้าํที>มีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ย

ทกัษะดงัต่อไปนี,  1) ทกัษะการสร้างทีมงานที>มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building 

Skill) 2) ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem- Solving skills) 3) ทกัษะการวางแผนโครงการ (Planning - 

Projectskills) 4) ทักษะการกาํกับการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring Skills) 5) ทักษะการ

สื> อ ส า ร ที> ดี ( Communication and Climate set Skills) 6)  ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง สั ม พั น ธ์  

(RelationshipBuildingup Skills) 7)  ทักษะการสอนงาน  (Coachingskills) 8)  ทักษะทางสังคม 

( Socialskill) 9)  ทักษะการตัด สินใจ  ( Decisionmaking Skil) 10)  ทักษะการกระ ตุ้น จู ง ใจ 

(Motivational Skills) 11) ทกัษะการคิดเชิงสะทอ้นผล (Reflective& Thinking Skills) 12) ทกัษะการ

จดัการตนเอง (Self - Management Skills) 13) ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี (Technological Skills) 

14) ทักษะด้านการเรียนการสอน (Pedagogicalskills) 15) ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Intelligence Skills) 
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 ยาง (Yang. 2011: 114) ได้ศึกษาเรื> องทักษะที>จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที>  21 ในอเมริกาเหนือ (A Literature Review of the Ski Required by 21 Century School 

Administrators) ผลของการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารควรเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

และต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

เครื> องมือในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีเว็บไซต์ออนไลน์เพื>อการจดัการศึกษา สามารถ

สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) นอกจากนี,โรงเรียนจะตอ้งติดต่อสื>อสารกบัผูป้กครองและชุมชน 

จะตอ้งจดัให้มีช่องทางหรือเวบ็ไซตใ์นการติดต่อสื>อสาร และผูป้กครองสามารถเขา้ไปตรวจสอบ

การบา้น พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การสอนของครูและผูบ้ริหาร 

 โจชิ  (Joshi.  ออนไลน์ .  2012) กล่าวว่า  ทักษะการบริหาร  (Administration Skills) 

ประกอบดว้ยทกัษะ ดงัต่อไปนี,   

 1.  ทกัษะทางการบริหาร (Administration Skills)  

 2.  ทกัษะการสื>อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)  

 3.  ความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรม (Understanding Behavior)  

 4.  ภาวะผูน้าํ (Leadership)  

 5.  การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Decision Making)  

 6.  การบริหารเวลา (Time Management)  

 7.  การบริหารความเครียด (Managing Stress)  

 8.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral Skills)  

 9.  ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation Skills)  

 องคก์ารเพื>อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-

operation and Development : OECD. 2012 : 51) จากการศึกษาเกี>ยวกับการบริหารและพัฒนา

การศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั>วโลกที>มีผลการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพของ Organization for 

Economic Co-operation and Development OECD พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที> 21 

ตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะภาวะผูน้าํที>จาํเป็นอยา่งต่อเนื>อง เพราะมีความสาํคญัอยา่งยิ>งต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลสูงขึ,นโดยเฉพาะอยา่งยิ>งทกัษะที>สาํคญัที>สถาบนัและ

องคก์รชั,นนาํระดบัโลกต่าง ๆ ให้ความสาํคญัประกอบดว้ยทกัษะ ดงันี,  1) ทกัษะการสร้างทีมงาน 

(Team Building Skill) 2) ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management Skill) 

 

 



 51 

 โรบินสนั (Robinson ออนไลน์. 2012) ไดเ้ขียนบทความออนไลน์เรื>อง “Crawling Out-of-

the-Box: 5 New Skills for 21" Century School Leaders” การคืบคลานออกจากกรอบ: 5 ทกัษะใหม่ 

สําหรับผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 โดยมีเนื,อหาสาระสรุปได้ ดงันี,  ตามที> Houston ได้เขียน

เกี>ยวกบั “Outof-the-Box Leadership” ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัอยูว่่าการหาวิธีที>จะคลานออกจากแนวคิด

เดิม ๆ เป็นทกัษะขั,นพื,นฐานสาํหรับการเป็นผูน้าํ การออกจากกรอบเดิม ๆ จะเป็นหลกัสูตรที>ดีเยี>ยม

สาํหรับการเป็นผูน้าํในศตวรรษที> 21 แต่สิ>งที>ผูน้าํโรงเรียนจาํเป็นตอ้งรู้เพื>อออกจากแนวคิดเดิม ๆ 

คือ ทกัษะความเป็นผูน้าํ ดงันี,  

 1. การสร้างสะพาน คือ ผูน้าํในศตวรรษที> 21 จะตอ้งสามารถ “สร้างสะพานและ นาํคน

ใหข้า้มไป เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที>จะสามารถพบสิ>งใหม่ ๆ ได ้ทั,งนี, ผูน้าํจะตอ้งใชท้ั,งความรู้ 

วิธีการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอื>น ๆ ที>จาํเป็น เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม 

นอกจากนี,จะตอ้งมีความกลา้หาญและความซื>อสตัยจึ์งจะสามารถนาํคนไปยงัสิ>งใหม่ ๆได ้

 2.  การผลกัดนัขอ้จาํกดัและขยายมุมมอง คือ การคิดนอกกรอบ ทุกคนในองคก์รตอ้ง

เปลี>ยนมุมมอง เพราะเราจะไม่สามารถคืบคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ  ไดถ้า้ปราศจากการลอง สิ>งใหม่  ๆ

 3.  ความคิดสร้างสรรค ์คือ การที>จะเป็นผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 ตอ้งมี ความคิด

สร้างสรรค ์ประเด็นและปัญหาที>พบเจอในโรงเรียนตอ้งการผูน้าํที>มีลกัษณะเป็นผูน้าํที> สร้างสรรค ์

หากระบวนการ วธีิใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  การสร้างสรรค์นวตักรรม คือ ผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 จะสามารถออกจาก

กรอบแนวความคิดแบบเดิม ๆ ไดด้ว้ยการหาวิธีที>จะสร้างสรรคสิ์>งใหม่ ๆ นาํวิธีการใหม่ ๆ มาใช้

กาํจดัอุปสรรค ซึ> งนวตักรรมเป็นกุญแจสาํคญัสาํหรับทกัษะการเป็นผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 

ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

 5.  มุ่งเนน้ไปที>ขนาดเล็กที>สุด “จุดเปลี>ยน ใหญ่กว่า” การออกจากกรอบ แนวความคิด

เดิม ๆ นั,น ผูน้ําจาํนวนมากพยายามที>จะเปลี>ยนทุกอย่าง สกิลนี (Skinny) ได้ให้ความหมายว่า           

ผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 ตอ้งให้ความสําคญัในสิ>งที>เล็กที>สุดแต่ให้ความแตกต่างที>ยิ>งใหญ่ 

ที>สุด คือ มุ่งเนน้กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คืบคลานออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆ   

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สามารถกระทาํใหเ้กิดขึ,นภายในครั, งเดียวจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

 สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งชาติ (NASSP ออนไลน์. 2013) พบว่า ทกัษะ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ที>สาํคญัและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้

เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี,  1) การทาํงานเป็นทีม (Tteamwork Skill) 

2) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์(Critical Thinking)             

4) ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity Skill) 5) ทักษะด้านการสื> อสาร  (Communication Skill)                           
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6) ทกัษะดา้นการเรียนรู้นวตักรรม (Learning Innovation Skill) 7) ทกัษะดา้นการใช ้ดิจิตอล (Digital 

Literacy Skills) 8) ทักษะวิสัยทัศน์  (Vision Skill) 9) ทักษะการเ รียน รู้ เ ร็ว  (Sensitivity Skill)                   

10) ทักษะการพิจารณาตัดสิน (Adjustment Skill) 11) ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ\  (Results Orientation 

Skill) 

 วิ โรจ น์  สาร รัตนะ  ( 2556 : 54 ) นําแนวคิดของ  Rocky View Schools Associate 

Superintendent of School มาอธิบายว่า ทกัษะที>มีความสําคญัยิ>งสําหรับผูน้าํในศตวรรษที> 21 เช่น 

ทักษะ การสร้างทีมงาน (team building) ทักษะการจัดการความขดัแยง้ (conflict management) 

เพื>อให้มั>นใจไดว้่าสภาพบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสากล (universal learning environments) เกิดขึ,น

ในทุก ๆ ห้องเรียน ซึ> งผูน้าํสถานศึกษาเพียงลาํพงั ไม่สามารถทาํให้บรรลุผลในภารกิจที>มากมายนี,

ได ้จึงตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม ดงันั,นทกัษะการสร้างทีมจึงเป็นทกัษะที>สาํคญัทกัษะหนึ>ง เมื>อมี

การทาํงานเป็นทีมขึ,นยอ่มตอ้งมีความขดัแยง้เกิดขึ,น ดงันั,นผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัทกัษะการจดัความ 

ขดัแยง้เพื>อลดหรือขจดัความขดัแยง้นั,น 

 ศูนยส์ร้างสรรคค์วามเป็นผูน้าํและสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งชาติ (CCL 

and NASSP. ออนไลน์  2014) ได้ศึกษาและสรุปเกี> ยวกับทักษะภาวะผู ้นําสําหรับผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั,นพื,นฐานในศตวรรษที> 21 ที>สาํคญั จาํนวน 10 ทกัษะประกอบดว้ย 1) ทกัษะการสร้าง 

ทีมงาน  ( team building skills) 2) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง(Conflict Management Skills)           

3) ทกัษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem Solving Skills) 4) ทกัษะการตดัสินใจ 

(Decision Making Skills) 5) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) 6) ทักษะทาง 

เทคโนโลยี /นวัตกรรม / ดิ จิตอล (Technology/Innovation/Digital Skills) 7)ทักษะการสื> อสาร 

(Communication Skills) 8) ทกัษะการจูงใจ (Motivational Skills) 9) ทกัษะการมอบหมายงานและ 

การสอนงาน (Delegation and Coaching Skills) 10) ทกัษะชีวติ (Life Skills) 

 จรวยพร ธรณินทร์ (ออนไลน์. 2550) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทกัษะของ 

ผูบ้ริหารยคุใหม่ควรมี 20 ทกัษะ ประกอบดว้ย 10 ทกัษะขั,นพื,นฐาน และ 10 ทกัษะขั,นกา้วหนา้ ดงันี,   

 ทกัษะขั,นพื,นฐาน ประกอบดว้ย 

 1.  การวางยทุธศาสตร์และกาํหนดโครงการ  

 2.  การบริหารการเงินตามระเบียบ  

 3.  การบริหารบุคคลที>ครบวงจร  

 4.  การใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารและจดัการศึกษา  

 5.  ทกัษะในการประชุม  

 6.  ทกัษะการประเมินความสาํเร็จของโครงการ  
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 7.  การเขียนรายงาน การสรุปวเิคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่  

 8.  การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงาน   

 9.  การนาํการเปลี>ยนแปลงและการสร้างความเขม้แขง็ของทีมงาน 

 10. การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพและความเสี>ยง  

ทกัษะขั,นกา้วหนา้  

 11.  การบริการลูกคา้ (Customer Service) 

 12.  การบริการจดัการ (Service Providers)  

 13.  แผนการตลาด (Marketing)  

 14.  การจดัการงานโฆษณาและสร้างภาพลกัษณ์ (Public Branding)  

 15.  การผลิตกาํลงัคนที>ตลาดตอ้งการ  

 16.  การสร้างเครือข่าย (Net Working)  

 17.  ทกัษะการนาํเสนอและขายแนวคิด (Public Convincing and Presentations)  

 18.  การขบัเคลื>อนยทุธศาสตร์ (Strategic Road Mapping)  

 19.  การบริหารในรูปคณะกรรมการ 

 20.  การบริหารความสาํเร็จ  

 จากทศันะของนกัการศึกษาและนกัวชิาการจากแหล่งต่าง ๆ สามารถวเิคราะห์ การบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ที>มีการกล่าวถึงมากที>สุดเพื>อกาํหนดเป็นตวัแปรยอ่ยที>จะใชใ้นการวจิยั

ต่อไปดงันี,  
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21 จากทัศนะ

นกัวิชาการพบวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 มี 49 ตวัแปร เมื>อพิจารณาความถี>ของตวั

แปรสรุปได้ว่า มีตัวแปร 6 ด้านที> มีความถี> สูงจํานวน 5-8 ความถี> คือ 1) ด้านการสื> อสารที> ดี                      

2) ด้านการใช้เทคโนโลยี 3) ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม 4) ด้านความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์             

5) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 6) ดา้นการแกปั้ญหา  ดงันั,น ในการศึกษาการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที> 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปตวัแปร

ออกมาทั, ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการสื>อสารที>ดี 2) ด้านการใช้เทคโนโลยี 3) ด้านการสร้างสรรค์

นวตักรรม 4) ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ 5) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 6) ดา้นการแกปั้ญหา 

มาเป็นแนวคิดในการศึกษาครั, งนี,  โดยมีเนื,อหารายละเอียดดงันี,  

 1. ด้านการสื.อสารที.ด ี 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21 ด้านการสื> อสารที> ดี ได้มีแนวคิด ทฤษฎี

นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 กรรณิกา เรดมอนด ์ไดน้าํแนวคิดของ Lehmann (2011) ที>ไดอ้ธิบายถึงผูน้าํโรงเรียนตอ้งรู้

เกี>ยวกบัทกัษะการใชเ้ครื>องมือที>เป็นประโยชน์มากที>สุดสาํหรับการจดัการศึกษาในศตวรรษที> 21 

ไวใ้นหนงัสือที>ชื>อว่า What School Leaders Need to Know About Digital Technologies and Social 

Media ประกอบด้วยทักษะการใช้ ดังนี,  1) ด้านระบบดิจิตอล  (Digital) 2) ด้านเทคโนโลยี  

(Technologies) 3) ดา้นสงัคมออนไลน์ (Social Media) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Consulting (2013) 

ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื>อสารและวิธีการจดัการที>จะประสบความสําเร็จของผูน้าํในศตวรรษที> 21      

ไวใ้นบทความที>ชื>อว่า 21st Century Leadership ประกอบดว้ย ทกัษะดงันี,  1) การนาํเสนอเชิงพลวตั 

(Dynamic Presentations) 2) สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiring) 3) มีส่วนร่วม (Engaging) 4) การสื>อสาร

เชิงกลยุทธ์ (Strateaic Communication) 5) มีอาํนาจโน้มน้าว (Influence) ซึ> งสรุปไดว้่า ทกัษะการ

สื>อสาร (Communication Skill) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั,น

พื,นฐานที>แสดงออกถึงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื,อหา

สาระของสื>อ และมีวิธีการถ่ายทอดเนื,อหาสาระที>ผสมผสานกนัระหวา่ง ศิลปะการพูดกบัการแสดง

ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิควิธีการผ่านสื>อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์โดยนาํความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานไดอ้ยา่งเหมาะ (กรรณิกา เรดมอนด.์ 2559 : 31) 

 Yang (2001 : 114) ไดศึ้กษาเรื> องทกัษะที>จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที> 21 

กล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งติดต่อสื>อสารกบัผูป้กครองและชุมชน จะตอ้งจดัใหมี้ช่องทางหรือ

เวบ็ไซตใ์นการติดต่อสื>อสาร และผูป้กครองสามารถเขา้ไปตรวจสอบการบา้น พฤติกรรมการเรียนรู้

ของนกัเรียน การสอนของครูและผูบ้ริหาร 
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 พัชรา อุดมผล (2550 : 37) กล่าวว่า การติดต่อสื> อสาร หมายถึง การแสดงออกถึง

ความสามารถหรือความชาํนาญของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งหรือแลกเปลี>ยนขอ้มูล ข่าวสาร 

ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื>อ และอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ           

จากบุคคลหนึ> งไปยงัอีกบุคคลหนึ> ง โดยอาศยัการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื>อให้ถึงผูรั้บอย่างรวดเร็ว

และถูกตอ้ง 

 กญัญานี รักยศ (2551 : 19-20) กล่าวว่า การบริหารงานโรงเรียนเป็นการทาํงาน โดยใช้

บุคคลอื>น ดงันั,นการใชท้กัษะการสื>อสาร เพื>อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและประสบ

ผลสาํเร็จ จึงเป็นสิ>งจาํเป็นอยา่งยิ>งในการสื>อความหมายของวตัถุประสงค ์วิธีการปฏิบติังานเพื>อให้

ผูเ้กี>ยวขอ้งทุกฝ่ายได ้รับทราบในสิ>งที>ถูกตอ้งเหมือนกนัและเขา้ใจตรงกนั 

 จําเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ (2551 : 41-42) กล่าวว่า ลักษณะของทักษะการสื> อสารที> ดี   

ผูบ้ริหารจะต้องมีความชํานาญ หรือความเชี>ยวชาญในการทาํงาน การปกครองบังคับบัญชา            

การอาํนวยการ การสั>งการ และการเสริมสร้าง ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล การจูงใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน ตลอดจน การประสานงาน และใหค้าํแนะนาํแก่

ผูร่้วมงาน 

 อรอนงค ์สวสัดิ\ บุรี (2555 : 105-106) สรุปความหมายของการสื>อสารจากนกัคิดเหล่านี, คือ 

โรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers & Shoemaker. 1971) เบเรลสนัและสไตเนอร์ (Berelson & Steiner. 

1964) ออสกูด (Osgood. 1954) รวมถึง แดนซ์และลาร์สัน (Dance & Larson. 1976) ไวว้่า เป็นการ

ถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยผ่านสื>อ ผ่านความคิดของผูส่้งสารเป็นคาํพูดหรือ 

สัญญลกัษณ์ไปยงัผูรั้บสาร ในลกัษณะของการสื>อสารแบบสองทางระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร 

ผา่นสื>อต่าง ๆ เช่น คาํพดู ท่าทาง รวมถึงสื>ออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  

 กอร์เกม (Görkem, 2014 : 859-861) กล่าวว่า การสื> อสารองค์การเป็นเครื> องมือของ

องค์การในการชี, นํากิจกรรมการสื>อสารทั, งหมดของขององค์การ รวมถึง การแนะนําแนวทาง             

การสื>อสารของหน่วยงานอื>น ๆ ซึ> งคาบเกี>ยวตั, งแต่ภาพลักษณ์ขององค์การ ความสัมพนัธ์กับ

ภายนอกและภายในองคก์าร  

 ร็อบบินส์และโคลเตอร์  (Robbins & Coulter. 2008 : 132) กล่าวว่ าการสื> อสารมี

ความสาํคญัต่อผูบ้ริหารและองคก์าร เพราะการสื>อสารนั,นทาํหนา้ที>สาํคญั 4 ประการ คือ 1) ควบคุม

พฤติกรรมของพนกังานในสายการบงัคบับญัชาของทุกองคก์าร 2) จูงใจพนกังาน เพราะผูบ้ริหาร

ตอ้งอธิบายรายละเอียดของงานในการมอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) เป็นสิ>งที>พนักงาน           

ใช้สําหรับพูดคุยแสดงความรู้สึกต่าง ๆ รวมถึงใช้ปรับทุกข์สุขกนั และ 4) ใช้แลกเปลี>ยนขอ้มูล

ข่าวสาร ที>เกี>ยวกบังาน หน่วยงาน เพื>อนร่วมงาน สิทธิประโยชน์ และขอ้มูล ข่าวสารอื>น ๆ  
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 สรุปได้ว่า ด้านการสื>อสารที>ดี คือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน           

การตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื,อหาสาระของสื>อ สามารถถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร

ผ่านสื>อต่าง ๆ เช่นคาํพูดท่าทาง รวมถึงสื>ออิเล็กทรอนิกส์ เพื>อให้ถึงผูรั้บอย่างรวดเร็ว สามารถ

สื>อสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง ชดัเจน การสื>อสารไม่คลาดเคลื>อน รวมไป

ถึงการสื>อความคิด การส่งข่าวสาร ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ไปยงับุคคลหรือ กลุ่มบุคคลหนึ>ง เช่น 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เป็นตน้ เพื>อใหเ้กิดความคิดและทศันคติเหมือนกนั 

 2. ด้านการใช้เทคโนโลย ี 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ด้านการใช้เทคโนโลยี ได้มีแนวคิด ทฤษฎี

นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (ออนไลน์. 2550) กล่าวว่า เทคโนโลยี คือ    

ความเจริญใน ดา้นต่าง ๆ ที>ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั เป็นผลมาจากการศึกษาคน้ควา้ทดลอง

ประดิษฐ์คิดคน้สิ>ง ต่าง ๆ โดยอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื>อศึกษาคน้พบและทดลองใชไ้ดผ้ล

แลว้ ก็นาํออกเผยแพร่ใชใ้นกิจการดา้นต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี>ยนแปลงพฒันาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพในกิจการต่าง ๆ เหล่านั,น และวิชาการที>ว่าดว้ยการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช ้

ในกิจการดา้นต่าง ๆ จึง เรียกกนัวา่ “วทิยาศาสตร์ประยกุตห์รือนิยมเรียกกนัทั>วไปวา่” เทคโนโลย ี

 วรวิทย ์นิเทศศิลป์ (2551 : 7) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที>นาํเอาความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาจากคาํว่า Techno 

ตรงกบัคาํวา่ วิธีการ การสาน หรือการสร้าง คาํวา่ Logy มีความหมายวา่ ความรู้เกี>ยวกบัศาสตร์หรือ 

การศึกษาเกี>ยวกบัประสบการณ์ที>ตอ้งการศึกษากาํหนดสภาพสิ>งแวดลอ้มการเรียนรู้ การจดัการ        

การประเมินผา่นการสื>อสารที>เอื,อต่อโครงสร้างพื,นฐานและความพร้อมของผูเ้รียน 

 เคนเนดี  (Kennedy. ออนล.์ 2011) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับ

การเปลี>ยนแปลงการทํางานในศตวรรษที>  21 ไว้ในบทความที> ชื>อว่า  Leadership for System 

Transformation มีทกัษะดงันี,   

 1.  ความร่วมมือ (Collaborative)  

 2.  การมีวสิยัทศัน์ (Visionary)  

 3.  มีความกระตือรือร้น (Energetic)  

 4.  มีความมั>นใจและกลา้หาญ (Confident and Courageous)  

 5.  มีความยดืหยุน่ (Resilient)  

 6.  กลา้เผชิญภายนอก (Outward facing) 

 7.  รู้เท่าทนัดา้นการเมือง (Politically Astute)  
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 8.  นกัคิดเชิงระบบ (Systems Thinker)  

 9.  มีความสามารถดา้นเทคโนโลย ี(Technologically Literate)  

 10.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral Skills)  

 11.  ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation Skills)  

 พุชชิโอ, เมอร์ด็อก, และแมนซ์ (Puccio, Murdock, and Mance. 2011 : 9) สรุปวา่ทกัษะที>

จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารใน ศตวรรษที> 21 ที>ส่งเสริมให้เป็นผูน้าํที>มีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ย

ทกัษะดงัต่อไปนี,  1) ทกัษะการ สร้างทีมงานที>มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building 

Skill) 2) ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem- Solving skills) 3) ทกัษะการวางแผนโครงการ (Planning - 

Projectskills) 4)  ทักษะการ  กํากับการปฏิบัติงาน  (Performance Monitoring Skills) 5)  ทักษะ                

ก า ร สื> อ ส า ร ที> ดี ( Communication and Climate set Skills) 6)  ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง สั ม พัน ธ์  

(RelationshipBuildingup Skills) 7) ทักษะการ  สอนงาน  (Coachingskills) 8) ทักษะทางสังคม 

( Socialskill) 9)  ทักษะการตัด สินใจ  ( Decisionmaking Skil) 10)  ทักษะการกระ ตุ้น จู ง ใจ 

(Motivational Skills) 11) ทักษะการคิดเชิงสะท้อนผล (Reflective& Thinking Skills) 12) ทักษะ   

การจัดการตนเอง (Self - Management Skills) 13) ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technological 

Skills) 14) ทกัษะดา้นการเรียนการสอน (Pedagogicalskills) 15) ทกัษะดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotional Intelligence Skills) 

 ยาง (Yang. 2011: 114) ได้ศึกษาเรื> องทักษะที>จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที>  21 ในอเมริกาเหนือ (A Literature Review of the Ski Required by 21 Century School 

Administrators) ผลของการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารควรเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

และต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

เครื> องมือในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีเว็บไซต์ออนไลน์เพื>อการจดัการศึกษา สามารถ

สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) นอกจากนี,โรงเรียนจะตอ้งติดต่อสื>อสารกบัผูป้กครองและชุมชน 

จะตอ้งจดัให้มีช่องทางหรือเวบ็ไซตใ์นการติดต่อสื>อสาร และผูป้กครองสามารถเขา้ไปตรวจสอบ

การบา้น พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การสอนของครูและผูบ้ริหาร 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556 : 48-49) กล่าวว่า ภาวะผูน้ําในศตวรรษที> 21 ประกอบด้วย              

10 ดา้น เช่น ความทนัสมยั (Modernization) มองอนาคตอยา่งมีวิสัยทศัน์ เห็นความสาํคญัของ ICT 

และมองอนาคตวา่ ICT จะเป็นพื,นฐานสาํคญัในการนาํองคก์รสู่ความกา้วหนา้ ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

รองรับการเปลี>ยนแปลงในอนาคตอยา่งรวดเร็ว 

 พรชยั เจดามาน (ออนไลน์. 2559) กล่าวว่า ผูน้าํในศตวรรษที> 21 : ไทยแลนด์ 4.0 สิ>งที>         

ทา้ทายความสามารถ คือ ความสามารถนาํพาองคก์รของตนใหอ้ยูใ่นฐานะผูน้าํการเปลี>ยนแปลงได้
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หรือไม่ ผูน้าํการเปลี>ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี>ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการคน้หา        

การเปลี>ยนแปลงที>ถูกต้อง และทราบวิธีที>จะสร้างการเปลี>ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั, งจาก

ภายนอกและภายในองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการสร้างอนาคต ดา้นวิธีการอย่างเป็นระบบใน        

การมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี>ยนแปลง ด้านวิธีที> ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับ                

การเปลี>ยนแปลงทั, งภายในและภายนอกองค์กร  ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่าง                      

การเปลี>ยนแปลงกบัความต่อเนื>อง เพราะนโยบายการสร้างสรรคสิ์>งใหม่อยา่งเป็นระบบ สามารถ

สร้างจิตสํา นึกให้องค์กรในฐานะที>เป็นผูน้าํการเปลี>ยนแปลง อีกทั,งยงัทาํให้องคก์รมองเห็นว่า

การเปลี>ยนแปลงนั,นคือโอกาสที>เกิดขึ,นมาใหม่ 

 อนุชา โสมาบุตร (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า ประสิทธิผลของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

(Apply Technology Efficiency) 1) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื> องมือเพื>อการวิจัย การจัดการองค์กร       

การประเมินและการสื>อสารทางสารสนเทศ 2) ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media 

Players etc.) ในการสื>อสารและการสร้างเครือข่าย รวมทั,งการเขา้ถึงสื>อทางสังคม (Social Media) 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) มีความรู้พื,นฐานในการประยกุตใ์ช ้ICT ไดต้ามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที>

มีขอ้มูลหลากหลายรอบดา้น 

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ออนไลน์. 2560) กล่าววา่ ทกัษะความเขา้ใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy หมายถึง ทกัษะในการนาํเครื> องมือ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีดิจิทลัที>มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และสื>อออนไลน์ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการสื>อสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั 

หรือใช้เพื>อพัฒนากระบวนการทํางาน  หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและ                            

มีประสิทธิภาพ 

 นัทธีรัตน์ พีระพนัธ์ุ (ออนไลน์. 2563) กล่าวว่า เนื>องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื>อสารทาํให้โลกเปลี>ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เกิดการไหลบ่าของขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ อยา่ง

มหาศาล รวดเร็ว และต่อเนื>อง ซึ> งถ้าหากคนในสังคมยงัไม่เตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันใน               

การ “เลือกรับ” และ “ปรับใช”้ ขอ้มูลสารสนเทศที>มีอยู่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ>งกบัเด็ก

และเยาวชนที>ยงัขาดวิจารณญาณในการเลือกรับและปรับใช ้อาจส่งผลกระทบเชิงลบแก่สังคมใน

ระยะยาว จากที>กล่าวมานั,นจึงมีความจาํเป็นยิ>งที>บุคคลตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื>อให้         

เท่าทนัต่อการเปลี>ยนแปลงและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทต่าง ๆ ได ้ซึ> งสิ>งที>มีความสาํคญัต่อ

การพฒันาการเรียนรู้ของบุคคล นั>นคือ การศึกษา ที>จาํเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัการเปลี>ยนแปลง 

สามารถสร้างความพร้อมใหก้บัเดก็และเยาวชนที>จะเติบโตไปเป็นประชากรของชาติใหมี้ภูมิคุม้กนั
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ที>ดี มีวิจารณญาณในการเลือกรับ และปรับใชข้อ้มูลต่าง ๆ ที>ไดรั้บไปในทางที>เป็นประโยชน์และ

เหมาะสม 

 สรุปไดว้่า ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                     

ที>แสดงออกถึงการนาํความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบงาน พฒันางาน 

เครื> องมือ เครื> องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื>อให้การดาํเนินงานสะดวกรวดเร็ว             

ทกัษะในการนําเครื> องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัที>มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื>อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน             

การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั หรือใชเ้พื>อพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานใน

สถานศึกษาให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการติดต่อสื>อสารทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้>น เช่น เพื>อนร่วมงาน ผูป้กครองและชุมชน เพื>อส่งเสริมการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

  3. ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม ได้มีแนวคิด 

ทฤษฎี นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 สุนนัท์ สังขท์อง (2556 : 34-36) ไดเ้สนอทกัษะของความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

(Creativity and Innovation) ประกอบดว้ย 

 1. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) กระบวนการความคิดไดม้าจาก หลาย ๆ วิธีการ เช่น 

การระดมสมอง สร้างสิ>งใหม่ซึ> งเป็นแนวคิดที>มีคุณค่า แนวคิดสร้างขึ,นจาก การทบทวน ขดัเกลา 

วเิคราะห์และประเมินเพื>อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. การปฏิบติัอยา่งสร้างสรรคก์บัคนอื>นๆ (work creativity with others) สร้างและสื>อสาร

แนวคิดใหม่ ๆให้ผูอื้>นทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ใจกวา้งและยอมรับ แนวทางใหม่ ๆ ที>นาํมาใช้

และให้ความร่วมมือกบักลุ่ม แสดงออกโดยปฏิบติัอยา่งริเริ>มสร้างสรรค ์และเขา้ใจขอ้จาํกดัที>เป็น

จริง การทาํงานร่วมกบัผูอื้>นอยา่งสร้างสรรค ์การสื>อสารความคิดใหม่ ๆ ร่วมกนั 

 3. การนาํนวตักรรมไปใช ้(Implement Innovations) การประยุกตน์าํความคิดริเริ>มไปใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ต่องานทาํใหผ้ลงานนั,นเป็นนวตักรรม 

 สุภาพร ศรศิลป์ (ออนไลน์. 2555) ไดเ้สนอทกัษะของความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

(Creativity and Innovation) ประกอบดว้ย ทกัษะที>ใชค้วามหลากหลายของเทคนิคการใช ้ความคิด 

การระดมความคิด การสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ ๆ ที>คุม้ค่า วิเคราะห์และประเมินผล ความคิดของ

ตนเอง เพื>อปรับปรุงและเพิ>มความคิดสร้างสรรคข์องตนอยูต่ลอดเวลา การทาํงาน ร่วมกบัผูอื้>นอยา่ง

สร้างสรรค์ การสื> อสารความคิดใหม่  ๆ  ร่วมกัน  เปิดกว้างและตอบสนองมุมมองใหม่  ๆ                             
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มีการเสนอแนะในการทาํงานร่วมกนั แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ>มและสร้างสรรคใ์นการทาํงาน

และเขา้ใจขอ้จาํกดัในโลกยคุปัจจุบนั 

 วิโรจน์  สารรัตนะ  (2556 : 122-124) ได้เสนอทักษะของความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรม (Creativity and Innovation) ประกอบดว้ย 

 1. คิดอยา่งสร้างสรรค ์ซึ> งประกอบดว้ยการใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคที์> หลากหลาย สร้าง

ความคิดที>ทั,งเป็นความคิดเสริมจากเดิม และความคิดกา้วหนา้ใหม่ ๆ รอบคอบ กลั>นกรอง วิเคราะห์

และประเมินความคิดตนเองเพื>อปรับปรุงและใหเ้กิดพลงัอยา่งเตม็ที> 

 2. ทาํงานอยา่งสร้างสรรคก์บัคนอื>น คือการพฒันา ปฏิบติั และสื>อสาร ความคิดใหม่สู่คน

อื>น เปิดกวา้งและตอบสนองต่อทศันะใหม่ ๆ ที>หลากหลาย นาํมาใชป้ระโยชน์ และมีผลสะทอ้นต่อ

การทาํงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นตน้ตอหรือเป็นแหล่งประดิษฐ์ในการ ทาํงาน และเขา้ใจ        

ขอ้กาํจดัของโลกที>เป็นจริงในการนาํเอาความคิดใหม่มาใช ้การทาํงานร่วมกบั ผูอื้>นอยา่งสร้างสรรค ์

การสื>อสารความคิดใหม่ ๆ ร่วมกนั ตอ้งกระทาํซํ, า ๆ อีกหลายครั, งและยงัพบขอ้ผดิพลาดอีกบ่อยครั, ง 

 3. นํานวตักรรมสู่การปฏิบติั คือการนําเอาความคิดที>สร้างสรรค์ไปปฏิบติัให้เกิดผล          

ที>เป็นรูปธรรม มีผลที>เป็นประโยชน์ต่อสิ>งที>จะเกิดจากนวตักรรมนั,น 

 อนุชา โสมาบุตร (ออนไลน์. 2556)  กล่าวถึง ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creatively 

and Innovation) ประกอบดว้ย 

 1.  การคิดสร้างสรรค์  (Think Creativity) โดย  1)  ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์                        

ทางความคิดที>เปิดกวา้ง เช่น การระดมสมอง 2) สร้างสรรค์สิ>งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่า           

ทางความคิดและสติปัญญา และ 3) มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน

แนวความคิด เพื>อนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันางานในเชิงสร้างสรรค ์

 2. การทํางานร่วมกับผู ้อื>นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย               

1) มุ่งพฒันา เนน้ปฏิบติัและสื>อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผูอื้>นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) เปิดใจกวา้ง

และยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่  ๆ  ที> ส่งผลต่อระบบการทํางาน  3) เ ป็นผู ้นําใน                             

การสร้างสรรคง์าน รวมทั,งมีความรู้และเขา้ใจในสภาพการณ์ซึ>งอาจเป็นขอ้เทจ็จริงหรือเป็นขอ้จาํกดั 

โดยพร้อมที>จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที>เกิดขึ,นนั,นได ้4) สามารถสร้างวิกฤติให้

เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเขา้ใจถึงวิธีการสร้างสรรคน์วตักรรมที>ตอ้งใชเ้วลาและสามารถ

นาํเอาขอ้ผดิพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเนื>อง 

 3. การนําเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) 1) โดยปฏิบัติเชิง

สร้างสรรคใ์หเ้กิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใชแ้ละพฒันาจากผลแห่งนวตักรรมที>นาํมาใช ้2) การคิด

เชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบดว้ย 
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 เบญจวรรณ ถนอมชัยธวชั (2559 : 215-216) กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์นวตักรรม 

(Creatively and Innovation) โดยสร้างสรรค์สิ>งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและ

สติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์ และประเมินแนวความคิดเพื>อนําไปสู่           

การปรับปรุง พฒันางานในเชิงสร้างสรรค ์สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้>นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์สามารถ

สร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ เขา้ใจวิธีการสร้างสรรคน์วตักรรม และสามารถนาํ

ขอ้ผดิพลาดมาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า  ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) เป็นการสร้างความคิดที>หลากหลาย มีกระบวนการความคิดไดม้าจากหลาย ๆ วิธีการ 

สร้างสรรคน์วตักรรมการจดัการเรียนรู้ที>เหมาะสม วางแผน ออกแบบและ พฒันานวตักรรมให้มี

ความทนัสมยัเหมาะสม สร้างความคิดที>ทั,งเป็นความคิดเสริมจากเดิม และความคิดกา้วหนา้ใหม่ ๆ 

สามารถวิเคราะห์และประเมินแนวคิดของตนเพื>อปรับปรุงและพฒันาการสร้างสรรคน์วตักรรม 

สร้างและสื>อสารแนวคิดใหม่ ๆ ให้ผูอื้>นทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับแนวทางใหม่ ๆ                     

ที>นาํมาใชท้าํงานร่วมกบัผูอื้>น อยา่งสร้างสรรค ์สื>อสารความคิดใหม่ ๆ เรียนรู้และเขา้ใจวา่ความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรมต้องใช้เวลาการนํานวตักรรมไปใช้ (Implement Innovations) ริเริ> ม             

การประยุกต์นาํความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานทาํให้ผลงานนั,นเป็นนวตักรรม สามารถ             

นาํนวตักรรมมาใช้ในบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้และ

ปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมใหมี้ความทนัสมยั 

 4.  ด้านความเป็นผู้นําที.มีวสัิยทศัน์  

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ ไดมี้แนวคิด 

ทฤษฎี นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556 : 48-49)  กล่าวว่า  ผู ้นาํจะตอ้งมองอนาคตอย่างมีวิสัยทศัน์ 

เห็นความสําคัญของ ICT และมองอนาคตว่า ICT จะเป็นพื,นฐานสําคัญในการนําองค์กรสู่

ความกา้วหนา้ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  รองรับการเปลี>ยนแปลงในอนาคตอย่างรวดเร็วคาํนึงถึง

คาํสญัญา คาํนึงถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลว ปรับทิศทางหากไม่ถูกตอ้งหรือบรรลุเป้าหมาย 

 เบนนิส (Bennis.W. ออนไลน์. 2002) กล่าวไวว้่า ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสติปัญญา

เฉลียวฉลาด ท่านมีคาํคมประจาํตวัวา่ หวัใจที>สาํคญัในการสร้างทกัษะความเป็นผูน้าํ คือ การมีความ

ไวว้างใจทีมงาน การเป็นผูน้าํที>ดีไดน้ั,น จะตอ้งรักษาภาพพจน์ เพื>อเป็นแบบอยา่งที>ดี ไม่ใช่การสร้าง

ภาพลกัษณ์ที>หลอกลวงแห่งการเป็นคนเก่ง คนดี 

 โรบินสนั (Robinson ออนไลน์. 2012) ไดเ้ขียนบทความออนไลน์เรื>อง “Crawling Out-of-

the-Box: 5 New Skills for 21" Century School Leaders” การคืบคลานออกจากกรอบ: 5 ทกัษะใหม่ 
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สําหรับผูน้าํ โรงเรียนในศตวรรษที> 21 โดยมีเนื,อหาสาระสรุปได ้ดงันี,  ตามที> Houston ไดเ้ขียน

เกี>ยวกบั “Outof-the-Box Leadership” ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัอยูว่่าการหาวิธีที>จะคลานออกจากแนวคิด

เดิม ๆ เป็นทกัษะขั,นพื,นฐานสาํหรับการเป็นผูน้าํ การออกจากกรอบเดิม ๆ จะเป็นหลกัสูตรที>ดีเยี>ยม

สาํหรับการเป็นผูน้าํในศตวรรษที> 21 แต่สิ>งที>ผูน้าํโรงเรียนจาํเป็นตอ้งรู้เพื>อออกจากแนวคิดเดิม ๆ 

คือ ทกัษะความเป็นผูน้าํ ดงันี,  

 1. การสร้างสะพาน คือ ผูน้าํในศตวรรษที> 21 จะตอ้งสามารถ “สร้างสะพานและ นาํคน

ใหข้า้มไป เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที>จะสามารถพบสิ>งใหม่ ๆ ได ้ทั,งนี, ผูน้าํจะตอ้งใชท้ั,งความรู้ 

วิธีการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอื>น ๆ ที>จาํเป็น เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม 

นอกจากนี,จะตอ้งมีความกลา้หาญและความซื>อสตัยจึ์งจะสามารถนาํคนไปยงัสิ>งใหม่ ๆ ได ้

 2. การผลกัดันขอ้จาํกัดและขยายมุมมอง คือ การคิดนอกกรอบทุกคนในองค์กรตอ้ง

เปลี>ยนมุมมอง เพราะเราจะไม่สามารถคืบคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ ไดถ้า้ปราศจากการลองสิ>งใหม่  ๆ

 3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ การที>จะเป็นผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 ตอ้งมีความคิด

สร้างสรรค ์ประเด็นและปัญหาที>พบเจอในโรงเรียนตอ้งการผูน้าํที>มีลกัษณะเป็นผูน้าํที>สร้างสรรค ์

หากระบวนการวธีิใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. การสร้างสรรคน์วตักรรม คือ ผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 จะสามารถออกจากกรอบ

แนวความคิดแบบเดิม ๆ ไดด้ว้ยการหาวิธีที>จะสร้างสรรคสิ์>งใหม่ ๆ นาํวิธีการใหม่ๆ มาใชก้าํจดั

อุปสรรค ซึ> งนวตักรรมเป็นกุญแจสําคญัสําหรับทักษะการเป็นผูน้ําโรงเรียนในศตวรรษที> 21               

ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

 5. มุ่งเนน้ไปที>ขนาดเลก็ที>สุด “จุดเปลี>ยน ใหญ่กว่า” การออกจากกรอบแนวความคิดเดิม 

ๆ  นั, น  ผู ้นําจํานวนมากพยายามที>จะเปลี>ยนทุกอย่าง  สกิลนี  (Skinny) ได้ให้ความหมายว่า                     

ผูน้าํโรงเรียนในศตวรรษที> 21 ตอ้งให้ความสําคญัในสิ>งที>เล็กที>สุดแต่ให้ความแตกต่างที>ยิ>งใหญ่ 

ที>สุด คือ มุ่งเนน้กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คืบคลานออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆ     

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สามารถกระทาํใหเ้กิดขึ,นภายในครั, งเดียวจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

 วชัรินทร์ สุกใส (2559 : 47) กล่าวถึง ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความสามารถองภาพในอนาคตของหน่วยงานหรือองค์กรที>ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตอ้งการที>จะใหเ้ป็นไปบนพื,นฐานความสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และภาระหนา้ที>ของหน่วยงาน

ในองคก์รสามารถพฒันาองคก์รให้ประสบผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคที์>วางเอาไว ้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งมีความรอบรู้ ซึ> งอยูบ่นพื,นฐานของความเขา้ใจในการเปลี>ยนแปลงสู่การปฏิบติั 

พฒันาบุคคลและพฒันาทรัพยากรต่าง ๆ ที>จะนาํองคก์ารใหบ้รรลุความตอ้งการ 
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 นนทิพร สานอ้ย (2557 : 44) กล่าวถึง วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร หมายถึงคุณสมบติัของผูที้>

มองเห็นภาพในอนาคตขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน โดยภาพนั,นตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและอยู่

บนพื,นฐานความเป็นไปได ้เพื>อที>จะนาํพาองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ 

 สรุปไดว้่า ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ หมายถึง ผู ้นาํจะตอ้งมองอนาคตอย่า ง มี

วิสัยทศัน์ มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ

ภาระหนา้ที>ของหน่วยงานในสถานศึกษา สามารถพฒันาองคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคที์>วางเอาไว ้

อยูบ่นพื,นฐานความเป็นไปได ้เพื>อที>จะนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จ เห็นความสาํคญัของ ICT 

และมองอนาคตว่า ICT จะเป็นพื,นฐานสําคัญในการนําสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า ทันสมัย                        

ทนัเหตุการณ์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความไวว้างใจทีมงาน เป็นผูน้าํที>ดีและรักษาภาพพจน์เพื>อ

เป็นแบบอยา่งที>ดี  

 5.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ไดมี้แนวคิด ทฤษฎี 

นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์ หลกัราชการ ซึ> งถือไดว้า่เป็น

หลกัคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพขา้ราชการที>สาํคญัยิ>งสาํหรับขา้ราชการพึงยดึถือเป็นแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจกวามสําคัญสรุปได้ดังนี,  (สํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน. 2547 : 4-5) 

 1. ความสามารถ หมายถึง ความชาํนาญในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นผลสาํเร็จ

ไดดี้ยิ>งกวา่ผูมี้โอกาสเท่า ๆ กนั 

 2. ความเพียร หมายถึง ความกลํ,าหาญไม่ย่อทอ้ต่อความลาํบาก และบากบั>นเพื>อจะขา้ม

ความขดัขอ้งใหจ้งไดโ้ดยใชค้วามวริิยภาพมิไดล้ดหยอ่น 

 3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จกัสังเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือนว่าเมื>อมีเหตุเช่นนั,น

จะต้องปฏิบัติอย่างนั, น เพื>อให้บังเกิดผลดีที>สุดแก่กิจการทั>วไปและรีบทาํการอนัเห็นควรนั,น         

โดยฉบัพลนั 

 4. ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จกัปฏิบติัการอยา่งไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลาและอยา่งไร

ที>ไดรั้บเหตุผลเหมาะสมถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด 

 5. ความซื>อตรงต่อหน้าที>  หมายถึง ตั, งใจกระทาํกิจการซึ> งได้รับมอบให้เป็นหน้าที>          

ดว้ยความซื>อสตัยสุ์จริต 

 6. ความซื>อตรงต่อบุคคลทั>วไป หมายถึง ใหป้ระพฤติชื>อตรงต่อคนทั>วไป รักษาตนใหเ้ป็น

คนที>เขาทั,งหลายจะเชื>อถือได ้
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 7.  ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี, เป็นข้อสําคัญสําหรับผูมี้หน้าที> ติดต่อกับผูอื้>นไม่ว่าเป็น          

ผูใ้หญ่หรือผูน้อ้ย 

 8. ความรู้จกัผอ่นผนั หมายความวา่ ตอ้งเป็นผูที้>รู้จกัผอ่นสั,นผอ่นยาววา่เมื>อใดควรตดัขาด 

และเมื>อใดควร โอนอ่อน หรือผ่อนผนักนัได ้มิใช่แต่จะขดัขืนหลกัเกณฑ์หรือระเบียบอย่างเดียว      

ซึ> งจะก่อใหเ้กิดผลเสีย ควรจะยดืหยุน่ได ้

 9. ความมีหลกัฐาน ขอ้นี,ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 3 ประการ คือ มีบา้นอยูเ่ป็นที>เป็นทาง     

มีครอบครัวอนัมั>นคง และตั,งตนไวใ้นที>ชอบ 

 10. ความจงรักภกัดี หมายความว่า ยอมเสียสละเพื>อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและ      

พระมหากษยัตริย ์

 ยาง (Yang. 2011: 114) ได้ศึกษาเรื> องทักษะที>จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที>  21 ในอเมริกาเหนือ (A Literature Review of the Ski Required by 21 Century School 

Administrators) ผลของการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารควรเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

และต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

เครื> องมือในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีเว็บไซต์ออนไลน์เพื>อการจดัการศึกษา สามารถ

สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) นอกจากนี,โรงเรียนจะตอ้งติดต่อสื>อสารกบัผูป้กครองและชุมชน 

จะตอ้งจดัให้มีช่องทางหรือเวบ็ไซตใ์นการติดต่อสื>อสาร และผูป้กครองสามารถเขา้ไปตรวจสอบ

การบา้น พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน การสอนของครูและผูบ้ริหาร 

 ธีระ รุญเจริญ (2553 : 128) ไดก้ล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความมีวิสัยทศัน์

กา้วหนา้ทนัการเปลี>ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรมเป็นที>ตั,ง โปร่งใส ยุติธรรม ซื>อสัตย ์ไม่คอรัปชั,น 

อดทน อดกลั,น รับทั,งผดิทั,งชอบ เป็นคนดีของสงัคม 

 โจชิ  (Joshi.  ออนไลน์ .  2012)  กล่าวว่า  ทักษะการบริหาร  (Administration Skills) 

ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี,   

 1. ทกัษะทางการบริหาร (Administration Skills)  

 2. ทกัษะการสื>อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)  

 3. ความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรม (Understanding Behavior)  

 4. ภาวะผูน้าํ (Leadership)  

 5. การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Decision Making)  

 6. การบริหารเวลา (Time Management)  

 7. การบริหารความเครียด (Managing Stress)  

 8. ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral Skills)  
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 9. ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation Skills) 

 จรวยพร ธรณินท ์(ออนไลน์. 2550) ไดใ้หค้วามหมายของคุณธรรมวา่ เป็นแนวความคิดที>

บงัคบัให้มีพฤติกรรมดี และจริยธรรม คือความประพฤติที>เป็นธรรมชาติ เกิดคุณธรรมในตวัเอง

ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม หรือเป็นขอ้ควรประพฤติปฏิบติั อาจกล่าวโดยสรุปว่า 

คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนอยา่ง ถูกตอ้งเป็นแบบอยา่งที>ดีทั,งกาย วาจา ใจ 

 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2553 : 36) ไดก้ล่าวว่า หลกัการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารมี 4 ประการ คือ 

 1. ปัญญาพละ คือกาํลงัแห่ความรอบรู้เรื>องตน เรื>องคน และเรื>องงาน 

 2. วริิยะพละ คือกาํลงัแห่ความขยนัที>ปลุกใจตนเองและคนอื>น 

 3. อนวชัชพละ คือกาํลงัแห่งความสุจริตที>ปราศจากอบายมุข 

 4. สงัคหพละ คือกาํลงัแห่งมนุษยส์มัพนัธ์ที>ประสานคนร่วมงานดี 

 สรุปไดว้่า ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณสมบติัที>ดีของผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํ 

หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าตาํแหน่งอื>น บริหารสถานศึกษา

ดว้ยความซื>อสตัยสุ์จริต โปร่งใส ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ยดึระบบคุณธรรมเป็นที>ตั,ง ยติุธรรม ซื>อสตัย ์

ไม่คอรัปชั>น อดทน อดกลั,น รับทั,งผิดทั,งชอบ เป็นคนดีของสังคม ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความดี           

มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ตอ้งแสดงให้เห็นความเพียร ความกลา้หาญไม่        

ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก มีไหวพริบ รู้จกัสังเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือน รู้เท่าถึงการณ์ ซื>อตรงต่อ

หน้าที> ซื>อตรงต่อบุคคลทั>วไปรู้จักผ่อนผนั ยอมเสียสละเพื>อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและ                

พระมหากษยัตริย ์

 6.  ด้านการแก้ปัญหา 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21 ด้านการแก้ปัญหา  ได้มีแนวคิด  ทฤษฎี  

นกัวชิาการ และนกัการศึกษาใหค้วามหมายไวด้งันี,  

 จันทรานี สงวนนาม (2551 : 235) กลาวถึง ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง จะต้องแก้           

ที>สาเหตุแห่งปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีได้หลายอย่าง การแก้ปัญหาควรหาชุดของ

ทางเลือกใหม้ากที>สุดเท่าที>จะทาํไดแ้ละควรคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั 

 วจิารณ์ พานิช (2555 : 32) กล่าวถึงทกัษะการแกปั้ญหา คือ ความสามารถในการใชเ้หตุผล

ในการคิดได้หลากหลายขึ,นอยู่กบัสถานการณ์นั,นๆ คิดกระบวนการระบบโดยวิเคราะห์ปัจจยั          

ที> ก่อให้เกิดปัญหา คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เปรียบเทียบความเห็นหลักเชื>อมโยงระหว่าง

สารสนเทศกบัขอ้โตแ้ยง้ คิดหาวิธีแกปี้ญหาไดห้ลายทางทั,งที>ยอมรับความคิดเห็นที>ตรงกนัและเห็น

ต่าง เพื>อหาทางออกที>ดีที>สุด 
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 สมหมาย อํ>าดอนกลอย (2559 : 1) กล่าวถึงทกัษะการแก้ปัญหา คือ ผูบ้ริหารต้องนํา

ยุทธศสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใชเ้ป็นฐานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในองคก์ร ผูบ้ริหาร

ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ์ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแกไ้ข

ปัญหาดว้ยนวตักรรมใหม่โดยคาํนึงถึงการบรรลุผลวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลกั 

 พรสวรรค์  วงค์ตารรรม  (2558 : 111) กล่าว ถึง  ทักษะการแก้ปัญหา  หมายถึง                         

เป็นกระบวนการทางความคิดในการแกปั้ญหาที>มีความซับซ้อน ตอ้งใช้ทกัษะการคิดขั,นสูงทั,ง     

การคิดเอกนยั และอเนกนยัร่วมกนัอยา่งกลมกลืนเพื>อใหก้ารแกปั้ญหานั,นประสบผลสาํเร็จ 

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 : 30) กล่าวถึง ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง บุคคลต้อง                

มีความสามารถในการจาํแนกแยกแยะความคิด และความรู้สึกใชเ้หตุผลในการประเมินและตดัสิน

ปัญหา มีความสามารถในกาปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งและเหมาะสมตามกาลเทศะและตระหนักถึง

ผลกระทบที>เกิดขึ,น ทั,งแก่ตนเอง และผูอื้>น ตลอดจนสามารถยอมรับขอ้ที>ผิดพลาดหรือผลของ          

การกระทาํของตนเองอยา่งมีสติ 

 สรุปได้ว่า ด้านการแก้ปัญหา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถใน            

การจาํแนกแยกแยะความคิด และความรู้สึกใช้เหตุผลในการประเมินและตดัสินปัญหา จะตอ้ง

แกปั้ญหาดว้ยวิธีการที>หลากหลาย คิดกระบวนการเป็นระบบโดยวิเคราะห์ปัจจยัที>ก่อใหเ้กิดปัญหา 

เปรียบเทียบ ขอ้โตแ้ยง้ แกปั้ญหาไดท้ั,งที>ยอมรับความคิดเห็นที>ตรงกนัและเห็นต่าง การมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถานศึกษา นําเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และคาํนึงถึง              

ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั 

 จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ที>กล่าวมาขา้งตน้ การบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการใชก้ลยทุธ์และ

กระบวนการในการบริหารจดัการเพื>อให้บรรลุวตัถุประสงคที์>ตั,งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 ดา้นดงันี,  

 1. ด้านการสื> อสารที> ดี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน               

การตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื,อหาสาระของสื>อ สามารถถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร

ผ่านสื>อต่าง ๆ เช่นคาํพูดท่าทาง รวมถึงสื>ออิเล็กทรอนิกส์ เพื>อให้ถึงผูรั้บอย่างรวดเร็ว สามารถ

สื>อสารกับผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน การสื>อสารไม่คลาดเคลื>อน                

รวมไปถึงการสื>อความคิด การส่งข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ไปยงับุคคลหรือ กลุ่มบุคคลหนึ>ง 

เช่น ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เป็นตน้ เพื>อใหเ้กิดความคิดและทศันคติเหมือนกนั 

 2. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                     

ที>แสดงออกถึงการนาํความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบงาน พฒันางาน 
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เครื> องมือ เครื> องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื>อให้การดาํเนินงานสะดวกรวดเร็ว             

ทกัษะในการนําเครื> องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัที>มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื>อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน            

การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั หรือใชเ้พื>อพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานใน

สถานศึกษาให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการติดต่อสื>อสารทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้>น เช่น เพื>อนร่วมงาน ผูป้กครองและชุมชน เพื>อส่งเสริมการบริหารการจดัการเรียนรู้ 

 3. ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เป็นการสร้าง

ความคิดที>หลากหลาย มีกระบวนการความคิดไดม้าจากหลาย ๆ วิธีการ สร้างสรรคน์วตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ที>เหมาะสม วางแผน ออกแบบและ พฒันานวตักรรมให้มีความทนัสมยัเหมาะสม 

สร้างความคิดที>ทั,งเป็นความคิดเสริมจากเดิม และความคิดกา้วหนา้ใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์และ

ประเมินแนวคิดของตนเพื>อปรับปรุงและพฒันาการสร้างสรรคน์วตักรรม สร้างและสื>อสารแนวคิด

ใหม่ ๆ ให้ผูอื้>นทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับแนวทางใหม่ๆที>นาํมาใช ้ทาํงานร่วมกบัผูอื้>น   

อยา่งสร้างสรรค ์สื>อสารความคิดใหม่ๆ เรียนรู้และเขา้ใจว่าความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมตอ้ง

ใชเ้วลาการนาํนวตักรรมไปใช ้(Implement Innovations) ริเริ>มการประยกุตน์าํความคิดไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ต่องานทาํให้ผลงานนั,นเป็นนวตักรรม สามารถนาํนวตักรรมมาใช้ในบริหารจดัการ

สถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการใช้และปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมให้มีความ

ทนัสมยั 

 4. ดา้นความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ หมายถึง ผู ้นาํจะตอ้งมองอนาคตอย่างมีวิสัยทศัน์ 

มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและภาระหนา้ที>

ของหน่วยงานในสถานศึกษา สามารถพฒันาองค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ที>วางเอาไว ้อยู่บน

พื,นฐานความเป็นไปได ้เพื>อที>จะนาํพาสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จ เห็นความสาํคญัของ ICT และ

มองอนาคตว่า  ICT จะเป็นพื,นฐานสําคัญในการนําสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า  ทันสมัย                        

ทนัเหตุการณ์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความไวว้างใจทีมงาน เป็นผูน้าํที>ดีและรักษาภาพพจน์เพื>อ

เป็นแบบอยา่งที>ดี  

 5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณสมบติัที>ดีของผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้ํา หรือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าตาํแหน่งอื>น บริหารสถานศึกษาดว้ย

ความซื>อสัตยสุ์จริต โปร่งใส ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ยดึระบบคุณธรรมเป็นที>ตั,ง ยติุธรรม ซื>อสัตย ์ไม่

คอรัปชั>น อดทน อดกลั,น รับทั,งผิดทั,งชอบ เป็นคนดีของสังคม ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความดี           

มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ตอ้งแสดงให้เห็นความเพียร ความกลา้หาญไม่        

ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก มีไหวพริบ รู้จกัสังเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือน รู้เท่าถึงการณ์ ซื>อตรงต่อ
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หน้าที> ซื>อตรงต่อบุคคลทั>วไปรู้จักผ่อนผนั ยอมเสียสละเพื>อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและ                

พระมหากษยัตริย ์

 6. ดา้นการแกปั้ญหา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในการจาํแนก

แยกแยะความคิด และความรู้สึกใชเ้หตุผลในการประเมินและตดัสินปัญหา จะตอ้งแกปั้ญหาดว้ย

วิธีการที>หลากหลาย คิดกระบวนการเป็นระบบโดยวิเคราะห์ปัจจยัที>ก่อให้เกิดปัญหา เปรียบเทียบ 

ขอ้โตแ้ยง้ แกปั้ญหาไดท้ั,งที>ยอมรับความคิดเห็นที>ตรงกนัและเห็นต่าง การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถานศึกษา นาํเหตุการณ์มาใชเ้ป็นฐานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้น

การปฏิบติั 

 

บริบทสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืUนที.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวดัชลบุรี 

 ข้อมูลทั.วไป 

 สํานักงานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ตั,งอยู่เลขที> 25/11 ซอย

หมู่บา้นศิลาวดี 5 ตาํบล อ่างศิลา อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 เป็นหน่วยงานที>อยูภ่ายใต้

การกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน มีหนา้ที>ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

มาตรการ 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบัที> 2) 

พ.ศ. 2545 และฉบบัแกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบัที> 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที>แกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบัที> 2) พ.ศ. 2553 โดยแบ่ง

ส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื>อง การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษา พ.ศ. 2560 และ

ฉบับแก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2561 (สํานักงานเขตพื,นที>การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 

ออนไลน์. 2563) ซึ> งไดแ้บ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดงันี,   

 1. กลุ่มอาํนวยการ 

 2. กลุ่มนโยบายและแผน 

 3. กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื>อสาร 

 4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 6. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

 8. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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 10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี แบ่งเขตการปกครองออก

แบ่งเป็น 11 อาํเภอ 92 ตาํบล 687 หมู่บา้น การปกครอง ส่วนทอ้งถิ>นประกอบดว้ย องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตาํบล 29 แห่ง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 58 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพทัยา แยกจากการ ปกครองของ

อาํเภอบางละมุง เนื>องจากเป็นเมืองท่องเที>ยวระดบันานาชาติ ซึ> งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  

อําเภอทั, ง 11 ของจังหวดัชลบุรี ได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง           

อาํเภอบา้นบึง อาํเภอศรีราชา อาํเภอเกาะจนัทร์ อาํเภอบ่อทอง อาํเภอหนองใหญ่ อาํเภอบางละมุง 

อาํเภอสตัหีบ และอาํเภอเกาะสีชงั จาํนวนประชากร 1,421,425 คน 

 ทศิทางการบริหารการพฒันาการศึกษา 

 วสัิยทศัน์ (Vision) 

 มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั  ใหไ้ดม้าตรฐานและ

มีคุณภาพ ระดบัสากลบนพื,นฐานของความเป็นไทย 

 พนัธกจิ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนทุกคน ทุกกลุ่มให้ไดรั้บการศึกษาขั,นพื,นฐานอย่าง

ทั>วถึง และมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานใน

ระดบัชาติและระดบัสากล 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม            

มี คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

 4. พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารงานของสํานักงานเขตพื,นที>การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 ที>เนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาในสงักดั 

 เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. นักเรียนระดบัการศึกษาขั,นพื,นฐานทุกคนมีการพฒันาการเหมาะสมตามวยัและมี

คุณภาพ 

 2. ประชากรวยัเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั,นพื,นฐาน อย่างทั>วถึง          

มีคุณภาพ และเป็นธรรม 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะ ทกัษะที>เหมาะสม 

และมีวฒันธรรมการทาํงานที>มุ่งผลสมัฤทธิ\  
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 4. สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจดัการที>มีประสิทธิภาพ 

เป็นแบบอยา่งที>ดีแก่หน่วยงานและองคก์รอื>น ๆ ได ้

 5. สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 มีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอาํนาจและความรับผิดชอบสู่บุคลากรและสถานศึกษา เนน้การทาํงานแบบบูรณาการบน

พื,นฐานของหลกัธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ (Strategy) 

 1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานทุกระดบั 

 2. การเพิ>มโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาที>มีคุณภาพและเสมอภาค 

 3. พฒันาคุณภาพผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้

มาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 

 4. การพฒันาระบบการบริการบริหารจดัการ 

 ค่านิยมหลกั (Core values) 

 “ ซื>อสัตย ์พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม “ ตวัยอ่ “ ISPM ”  ( Integrity, Service, mind,  

Polite, Morality)  

 สรุปไดว้า่ สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ไดน้าํนโยบาย

ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ขั,นพื,นฐานระเบียบ กฎหมายที> เกี>ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื>อมโยง  เพื>อกําหนดทิศทางใน                 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ              

การบริหารจดัการศึกษาที>สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การจดัการศึกษา มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน          

การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั  ให้ไดม้าตรฐานและมีคุณภาพระดบัสากลบนพื,นฐาน

ของความเป็นไทย มีเป้าประสงคที์>จะพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา                      

มีสมรรถนะ ทกัษะที>เหมาะสม และมีวฒันธรรมการทาํงานที>มุ่งผลสมัฤทธิ\  และงานวจิยันี, จะช่วยให ้

เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรม พฒันาตนเอง พฒันางานวิชาชีพ พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้

เป็นผู ้บริหารสถานศึกษาที> ดี มีสมรรถนะที> ดี และการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21                          

ที>มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียนและสงัคมส่วนรวม  
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งานวจัิยที.เกี.ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 Waston (2000 : 95) ไดศึ้กษาวจิยัเรื>อง ภาวะผูน้าํในศตวรรษที> 21 ตามการรับรู้ของผูน้าํใน 

ภาคเอกชนประเทศแคนนาดาโดยใชแ้บบสอบถามและการโทรศพัทส์ัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า

ผูน้าํ ในภาคเอกชนรับรู้ถึงความสําคญัอย่างมากเกี>ยวกบักระแสโลกาภิวตัน์การมีวิสัยทศัน์การ

ทาํงานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ทกัษะการสอน การเจรจาต่อรอง ทกัษะระหว่างบุคคล

จริยธรรม ทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ> ม ความอดทน การใช้

เทคโนโลยีและการตื>นตวักบักระแสโลกาภิวตัน์ เป็นความสามารถที>สําคญัของผูน้ํา การปรับ  

วิธีการลดขนาดกาํลงัคนในการทาํงานและยอมรับในความหลากหลายของสังคมที>มีความสําคญั

ดว้ยเช่นกนั นอกจากนี,ผูน้าํให้ความสาํคญัในการที>จะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์มีการนาํไปปฏิบติัขยาย

แนวคิดสู่บริบทโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเห็นความสําคญัของโปรแกรมการพฒันา

ภาวะผูน้าํ ควรเน้นการพฒันาศกัยภาพผูน้าํที>มุ่งสอนอนาคตอย่างมีวิสัยทศัน์ในโลกาภิวตัน์ และ

ความสามารถในดา้นอื>น ๆ เช่นการติดต่อสื>อสาร การทาํงานเป็นทีม เพื>อการกา้วเขา้สู่ภาวะผูน้าํใน

ศตวรรษที> 21 

 Scott (2005 : 82) ศึกษาสมรรถนะการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร โดยการทาํ

การสาํรวจความคิดเห็น ของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ> งประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน 35 คน และครู 117 คน 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชื>อวา่สมรรถนะความเป็นผูน้าํทุกดา้นมีความจาํเป็น

อยา่งยิ>งต่อการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยี แต่ครูความคิดเห็นแตกต่างกนัออกไปเกี>ยวกบัสมรรถนะที>

จาํเป็นของการเป็นผูน้าํ กลุ่มอาจารยใ์หญ่ และกลุ่มครูมีความดิคเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

เกี>ยวกบัสมรรถนะการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยขีองผูบ้ริหาร แต่ครูประถมศึกษาและครูมธัยมศึกษามี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 Willeto (2001 : 109) ไดศึ้กษาวิจยัเรื>อง การพฒันาภาวะผูน้าํเพื>อประสิทธิผลขององคก์าร 

โดยศึกษาผลจากการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาภาวะผูน้าํ 4 กิจกรรมในกลุ่มผูบ้ริหารวิทยาลยัระดบั 

วิทยาเขต ในฐานะที>เป็นกลยุทธ์หนึ> งในการบริหารงานเพื>อบรรลุพนัธกิจของวิทยาลยั โดยมีกลุ่ม

ผูใ้ห้ ขอ้มูลประกอบในการศึกษา คือ คณบดี เจา้หนา้ที> วิทยาเขต ผูใ้ห้ขอ้มูลเพื>อการประเมินและ 

ผูเ้กี>ยวขอ้งเพื>อสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเนื,อหาลงใน Leadership educational plan (LEAP II) 

ซึ> งเป็นส่วนหนึ> งของการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาภาวะผูน้าํเป็นแนวทางในการนาํไปสู่

ความมีประสิทธิผลของสถาบนั 
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 Perrenoud (2007 : 59) ทาํการสาํรวจเพื>อระบุสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีของผูอ้าํนวยการ

เขตพื,นที>การศึกษาชนบทขนาดเลก็ในรัฐไอดาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย

ผูอ้าํนวยการเขตพื,นที>การศึกษาชนบทขนาดเลก็ 43 คน ในรัฐไอคาโฮ เครื>องมือการรวบรวมขอ้มูล 

ไดแ้ก่แบบสอบถามที>สร้างขึ,นโดยผูว้ิจยั สถิติที>ใชใ้นการวิเคราะห์มีทั,งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอา้งอิง ผลการวิจัยสรูปได้ว่า ผูอ้าํนวยการเขตมีความเห็นสอดกล้องกันว่า สมรรถนะของ              

เทคโนโลยีของผูอ้าํนวยการเขตมีอิทธิพลต่อการนําเทคโนโลยีไปใช้ในโรงเรียน นอกจากนี,

ผูอ้าํนวยการเขตเกือบทั,งหมด เห็นวา่รูปแบบความรับผดิชอบเกี>ยวกบัการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

ในโรงเรียนที>นาํเสนอในแบบสอบถาม ผลการทดสอบดว้ยค่าไค – สแควร์ ปรากฎว่า ไม่พบความ

แตกต่างในความคิดเห็นของผูอ้าํนวยการเขตการศึกษาชนบทขนาดเลก็ เชื>อวา่การใชเ้ทคโนโลยขีอง

ตนเองน่าจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียน ทั,งนี, เพราะ ผูอ้าํนวยการเขตของเขตการศึกษา

ชนบทขนาดเล็ก เหล่านี, มีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารและครูในเขตของตนมากกว่าผูอ้าํนวยการของ

เขตการศึกษาขนาคใหญ่ 

 งานวจัิยในประเทศ 

 รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556 : 7, 134, 184-185) ได้ศึกษาปัจจยัที>มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษาขั,นพื,นฐานกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีวตัถุประสงค์ ดงันี,            

1) เพื>อศึกษาลกัษณะของปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผูน้ํา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ\  เจตคติ              

การจดัการความรู้ และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษา

ขั,นพื,นฐานระดบัมธัยมศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื>อศึกษาอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางออ้มของปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ\  เจตคติ การจดัการ 

ความรู้ และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที>ส่งผลต่อสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษา         

ขั,นพื,นฐานระดบัมธัยมศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื>อสร้างแบบจาํลองปัจจยัที>มี

อิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยทดสอบแบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal 

relation) ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจใชส้ัมฤทธิ\        

เจตคติ การจดัการความรู้และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับตวัแปรเกณฑ์ คือ สมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษาขั,นพื,นฐานระดับมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล             

กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการวิจยัครั, งนี,  คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกยาขั,นพื,นฐานระดบัมธัยมศึกษา

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 278 เครื>องมือที>ใชใ้นกรวิจยั คือ แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เส้นทาง (path analysis) ผลการวจิยั 

พบว่า ลกัษณะของปัจจยัแต่ละปัจจยัที>พบอยู่ในระดบัมากที>สุด ไดแ้ก่ ปัจจยัเจตคติ (  = 4.64) 

ปัจจัยการจัดการความรู้ (  = 4.56) ปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (  = 4.56) ปัจจัย
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ\  (  = 4.55) และปัจจยัสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา (X = 4.54) ส่วนปัจจยัที>

อยู่ในระดบัมาก คือ ปัจจยัภาวะผูน้าํ (  = 4.47) และปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.41) 

ส่วนตัวแปรที>มีค่าอิทธิพลรวมต่อสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที>ส่งผลต่อ

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษาขั,นพื,นฐานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้       

การจดัการความรู้ แรงจูงใจใส่สัมฤทธิ\  เจตคติภาวะผูน้าํ และความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเท่ากบั 

243, 230, 227, .098, .096 และ .096 ตามลาํดับ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิพล

ทางออ้มจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ\ การจดัการความรู้ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เจตคติ ภาวะผูน้าํ 

และความฉถาดทางอารมณ์ มีคํ>าเท่ากบั .190, .178, .109, .097 และ .086 ตามลาํดบั นอกจากนี,  

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกยายงัไดรั้บอิทธิพลรวมจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ\  การจดัการ

ความรู้ เจตคติความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ภาวะผูน้าํ และความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเท่ากบั 

.417, .309, .276, .243, .205 และ .162 ตามลาํดบั ตวัแปรพยากรณ์ในแบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุ  สามารถร่วมกันมีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาการศึกยาขั, นพื,นฐาน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดป้ระมาณร้อยละ 99.11 

 แพรดาว สนองผนั (2557 : 5, 102, 145) ได้ศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที> 21 มีวตัถุประสงค์เพื>อศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทกัษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในตวรรษที> 21 สังกดัสํานักงานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี        

เขต 3 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี>ยวชาญ จาํนวน        

17 คน ดว้ยระเบียบวชีิวจิยัแบบ Mini EDFR (Mini Ethnographic Delph Futures Rescarch) แบ่งเป็น 

2 ระยะ โดยระยะที> 1 เป็นการพฒันากรอบแนวคิดเบื,องตน้ในการวิจยั ส่วนระยะที> 2 รอบแรกเป็น

การสมัภาษณ์ผูเ้ชี>ยวชาญดว้ยแบบสมัภาษณ์กึ>งมีโครงสร้าง (Semi Sructure Interview) และรอบสอง

เป็นการสอบถามความเห็น ดว้ยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลนาํมาเป็นเกณฑ์ในการคาดการแนวโน้มทกัษะ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 

ผลการวิจยั พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะ คือ 

ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน 

ทกัษะดา้นความรู้ความคิด ทกัษะดา้นการบริหาร ทกัษะดา้นการวางแผน ทกัษะดา้นการสื>อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะด้านการประเมิน ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื>อการ

สื>อสารและการบริหารจดัการ และทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน โดยทกัษะที>มีแนวโนม้เป็นไปได้

มากที>สุดและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัแรก คือ ทกัษะดน้การสร้างทีมงาน ส่วนแนวโน้ม

เป็นไปได้มากและมีความเห็นสอดคล้องกันอันดับสุดท้าย คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื>อการสื> อสารและการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาทักษะของผู ้บริหาร

สถานศึกษาทกัษะดา้น เทคนิค คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรู้ เรียนรู้เทคนิค วธีิการปฏิบติังาน 

ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ ผูบ้ริหารควรยดึหลกัพรหมวหิาร 4 มีอารมณ์ดี ยิ,มแยม้ 

 วราภรณ์ สกลุววิรรธน์ (2558 : 7, 82, 124-126) ไดศึ้กษาปัจจยัความสาํเร็จของการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ\ ที>ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเลก็ การวิจยัครั, งนี, มีวตัถุประสงคเ์พื>อ

ทราบ 1) ปัจจัยความสําเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ\ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดั

สาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษประถมศึกษาราชบุรี และ 3) ปัจจยัความสาํเร็จของการบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ\ ที>ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื,นที>การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที>ใช้คือโรงเรียนนาดเล็งกัดสํานักงานเขตพื,นที>การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี จาํนวน 123 โรงผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 2 คน คือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือ

ผูรั้กษาราชการแทนผูอ้าํนวยการโรงเรียน และครูผูส้อนรวม ทั,งสิ,น 246 คน เครื> องมือวิจยัเป็น

แบบสอบถามเกี>ยวกับปัจจัยความสําเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ\  ตามแนวคิดของ 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ            

ลูเนนเบิร์กและออสเตน (Lunenburg and Ornstien) สถิติที>ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย

ค่าความถี> ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิตส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ

แบบขั,นตอน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัความสาํเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ\ ของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถศึกษาราชบุรี โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี,  การวางแผนกลยทุธ์ การบริหาร

และพฒันาบุคลากร การมีส่วนร่วม ระบบขอ้มูลเพื>อการติดตามผลการปฏิบติังาน บรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้ในองคก์ร การสร้างแรงจูงใจ การสนบัสนุนจากเครือข่ายภายนอกการจดัองคก์ร และ

ภาวะผูน้าํ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษา 

ราชบุรี ทั,งภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัตามคาํมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อยคือการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมํ>าเสมอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ

ผูป้กครอง ทุ่มเทเวลาในการทาํงานสภาพแวดลอ้มเป็นระเบียบและปลอดภยั บรรยากาศของความ

คาดหวงัที>สูง พนัธกิจของโรงเรียน มีความชดัเจนและมีภาวะผูน้าํทางวิชาการ 3) ปัจจยัความสาํเร็จ

ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ\ ดา้นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองคก์รการบริหารและพฒันา

บุคลากร การจดัองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก   

สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั .01 
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 กรรณิกา เรดมอนด ์(2559 : 6, 93, 103-104) ไดศึ้กษาเพื>อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิง

โครงสร้างตวับ่งชี, ทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที> 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั,นพื,นฐานมี

วตัถุประสงคด์งันี,  1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งชี, เพื>อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิง

โครงสร้าง 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลที>พฒันาขึ,นจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์3) ตรวดสอบค่านํ, าหนกัขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งชี,  เก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งซึ> งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั,นพื,นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 680 คน ปีการศึกษา 2558 ที>ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั,นตอน วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิงโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ 

โปรแกรมเอมอส Amos ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัที>กาํหนดไว ้ดงันี,  1) ตวับ่งชี, ที>ใช้

ในการวิจยั 72 ตวับ่งชี,  ไดรั้บการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวัโคยมีความ

เหมาะสมตามเกณฑที์>กาํหนด โดยมีค่าเฉลี>ยเท่ากบัหรือสูงกวา่ 3.00 และค่าสมัประสิทธิ\ การกระจาย

เท่ากบัหรือตํ>ากว่า 20% 2) โมเดลความสัมพนัธ์ชิงโครงสร้างตวับ่งชี,ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที> 

21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน ที>พฒันาขึ,นจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (𝑥2) เท่ากับ 34.88 ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากับ 25                   

ค่านัยสําคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.09 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง(GF1) เท่ากบั 0.09           

ค่าดชันีวดัระดบัความสอดกลอ้งที>ปรับแกแ้ลว้ (AGF) เท่ากบั 0.97  และค่าความคลาดเคลื>อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ> งเป็นไปตามเกณฑ์ที>กาํหนด 3) ค่านํ, าหนัก             

องก์ประกอบหลกัมีค่าระหว่าง 0.84 -0.95 ซึ> งสูงกว่าเกณฑ ์0.70 ทุกองคป์ระกอบหลกั ค่านํ, าหนกั

องคป์ระกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.70-0.92 และค่านํ, าหนกัตวับ่งชี, มีค่าระหว่าง 0.46-0.90 ซึ> งสูงกว่า

เกณฑ ์0.30 ทุกองคป์ระกอบยอ่ยและทุกตวับ่งชี,  

 ปัทมพร พงษ์เพชร (2561 : 4, 70-71, 98-99) ได้ศึกษาทักษะผู ้บริหารสถานศึกษา                  

ในศตวรรษที> 21 ที>ส่งผลต่อการบริหางนวิชาการของโรงเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื>อศึกษา 1) ระดบั

ทักษะผู ้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที>  21 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                      

3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 กบัการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียน และ 4) ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ที>ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 

166 คน เครื> องมือที>ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที>ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ค่าความถี> ค่าร้อยละ ค่าเฉลี>ย ค่าความเบี>ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ\ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั,นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทกัษะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลี>ยจากมาก
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ไปนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานเป็นทีมรองลงมาคือ ทกัษะความเป็นผูน้าํที>มีวิสัยทศัน์ ส่วนทกัษะ       

ที>มีคาํเฉลี>ยน้อยสุด คือ ทกัษะเทคโนโลยี นวตักรรม ดิจิทลั 2) ระดบัการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลาํดับค่าเฉลี>ยจากมากไปน้อย ได้แก่              

การวดัผล ประเมินผลการเรียน รองลงมา คือ การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่วนดา้น

ที>มีค่าเฉลี>ยน้อยสุด คือ การส่งเสริมความรู้ และประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ                  

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 กบัการบริหารงานวิชาการ  

ของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัมากที>สุด (rxy = .835) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที>

ระดับ .05 4) ทักษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในตวรรษที> 21 ด้านทักษะการทาํงานเป็นทีม ทักษะ

เทคโนโลย ีนวตักรรม ดิจิทลั และทกัษะความเป็นผูน้าํที>มีวสิยัทศัน์ ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ

ของโรงเรียนร่วมกนัทาํนายการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน ไดร้้อยละ 73.30 สามารถเขียนเป็น

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี,   Z'= .351x4	+.397x5	+.222x1 

 คนึงนิตย ์กิจวิธี (2560 : 4, 76, 116-117) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที> 21 มีวตัถุประสงค์เพื>อศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21           

และเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสํานกังานเขตพื,นที>

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา

และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พื,นที>การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 128 คน และเลือก

กลุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีการสุ่มแบบหลายขั, นตอน  เครื> องมือที> ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                           

คือ แบบสอบถามจํานวน 46 ข้อ มีดความเชื>อมั>นเท่กับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี>ย                 

ส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที>ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในตวรรษที> 21           

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื>อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นความซื>อสัตยแ์ละคุณธรรม ดา้นความ

มุ่งมั>นและพากเพียร มีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากที>สุด ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการสร้างเครือข่าย

ชุมชน ดา้นการเป็นนกัคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการสื>อสารและการใชเ้ทคโนโลยี        

มีคุณลกัษณะอยู่ในระดบัมาก 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาที>มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา

ต่างกันมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 โดยรวม รายด้าน และรายข้อ              

ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขอ้ 3 ในดา้นการเป็นนกัคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์คือ มีความสามารถ

ในการนาํความคิดที>สร้างสรรคไ์ปสู่การสร้างและพฒันานวตักรรม และขอ้ 4 ในดา้นการสื>อสาร

และการใช้เทคโนโลยี คือ มีความสามารถนําประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ใน               

การดํา เ นินงานของโรงเ รียน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที> ระดับ  .05                                             
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3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในศตวรรษ

ที> 21 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขอ้ 3 ในดน้การเป็นนกัคิดวิเคราะห์ และ

คิดสร้างสรรค์คือ มีความสามารถในการนําความคิดที>สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพฒันา

นวตักรรม และขอ้ 7 ในด้านการมีวิสัยทศัน์ คือ มีผลสําเร็จของงานบริหารสถานศึกษาเป็นที>

ประจักษ์ เช่น ได้รับเกียรติบตัรผูบ้ริหารดีเด่น สถานศึกษาต้นแบบ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที>ระดบั .05 

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

ศตวรรษที> 21 มีความสาํคญัที>จะทาํใหทุ้กองคก์รมีการพฒันา โดยเฉพาะในสถานศึกษาและองคก์ร

อื>น ๆ ดงันั,นการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื>อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นเกี>ยวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในตวรรษที> 21 2) เปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ 3) ศึกษาแนวทาง

พฒันา โดยการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที> 1 ศึกษาระดบัความคิดเห็นเกี>ยวกบัทกัษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูที>เป็นกรรมการสถานศึกษา 123 คน เครื>องมือที>ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80-1.00 มีค่าความเชื>อมั>นทั,งฉบบัเท่กบั 0.96 

มีค่าอาํนาจจําแนก 0.29-0.87 ระยะที>  2 ศึกษาแนวทางพฒันาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 8 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของประธานกรรมการสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูที>เป็นกรรมการสถานศึกษาเกี>ยวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) เปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตาม

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางการพฒันาเกี>ยวกบั

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาด้านภาษาเพื>อการสื>อสาร 

เทคโนโลย ี

 มณฑาทิพย  ์นามนุ (2561 : 13, 44, 86-87) ได้ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที>  21 การวิจัยครั, งนี, มีวตัถุประสงค์เพื>อ 1) ศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน          

ศตวรรษที> 21 สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบ

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการ

วจิยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จาํนวน 310 คน โดยการสุ่มแบบชั,นภูมิแบบมีสดัส่วน เครื>องมือที>ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติที>ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี> ค่าร้อยละ ค่าเฉลี>ย ส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที           

(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า              
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1) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี   เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก ทั,งในภาพรวมและรายดา้น และ 2) ผลการเปรียบเทียบทกัษะของ

ผูบ้ริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสํานกังานเขตพื,นที>การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที>ระดบั .05 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที>เกี>ยวกบัสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที>ส่งผลต่อ

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 สังกดัสํานักงานเขตพื,นที>การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

จงัหวดัชลบุรี สรุปไดว้า่ การดาํเนินการบริหารสถานใหส้มัฤทธิ\ ผลนั,น มีปัจจยัที>เกี>ยวขอ้งหลายดา้น

ซึ> งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูที้>มีส่วนเกี>ยวขอ้งจะตอ้งให้ความสําคญัและดาํเนินการพฒันาจดั         

การระบบอยา่งเป็นรูปธรรม เพราะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที> 21 ถือเป็นสิ>งสาํคญัที>สุด

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที>จะตอ้งใช้ทั, งศาสตร์และศิลป์ในการดาํเนินการ ซึ> งลกัษณะของงาน                    

ที>เกิดขึ,นจะมีความต่างและมีความเหมือนกนัตามแต่บริบทของสถานศึกษา ดงันั,นผูบ้ริหารควร

จะตอ้งกาํหนดวิธีการและเทคนิคที>หลากหลายในการดาํเนินงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                         

การดาํเนินงานและพฒันางานวิชาการใหเ้กิดผลสัมฤทธิ\ ที>ดีที>สุดแก่ผูเ้รียน พร้อมทั,งมีกระบวนการ

เรียนการสอนที>มีคุณภาพ 




