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บทที ่1 
บทน ำ 

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

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

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

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

2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

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

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดั

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

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

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

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

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

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

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
ทักษะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การบริหารต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ มีทกัษะ

กระบวนการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งมีความรู้
ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์ ทั้ งในงานหน้าท่ีมีเทคนิควิธี ตลอดจนความสามารถ        
ในการส่ือสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร มีมนุษยสัมพนัธ์                
มีความคิดกว้างไกล สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีภาวะผูน้ าการจัดการท างานเป็นทีม                
มีความคิดรวบยอด รู้และ เข ้าใจแก้ไขปัญหา สามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลส า เ ร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ย 4 ทกัษะดงัน้ี 

 



6 
 

 1. ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางสังคมระหว่างผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงจะก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การใชว้ิธีการต่าง ๆ 
ในการสร้างแรงจูงใจก ับบุคลากรในสถานศึกษา มีทกัษะในการโน้มน้าว สร้างความเช่ือ     
ความศรัทธาในการปฏิบติังาน มีการสร้างขวญัก าลงัใจ การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในธรรมชาติของบุคคลนั้น อีกทั้ งผูบ้ริหารรู้จ ักการพฒันาตนเอง รู้จ ักการเข้าใจ
ผูอื้่นเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  
สามารถสร้างทีมงานเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนัได ้

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

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

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

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

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

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

2.  ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

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

ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 
2. ดำ้นเทคนิค  
3. ดำ้นภำวะผูน้ ำ  
4. ดำ้นควำมคิดรวบยอด 
 
c 




