
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1.  อาจารย ์ดร.เริงวชิญ ์ นิลโคตร   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบริหารการศึกษา 
      คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
2.  ดร.สุดา ดวงจนัทร์    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขาแกว้วทิยา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 

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

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

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 

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

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
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   แบบวดัเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา               

ในศตวรรษที ่21 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 

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

 
นางสาวมลฤดี  สวนดี 

      นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  
     สาขาการบริหารการศึกษา  

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

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

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

 
ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
1. ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกับบุคลากร

ภายในสถานศึกษา 
     

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการโนม้นา้วสร้างความเช่ือ
ความศรัทธาในการปฏิบติังาน 

     

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูร่้วมงาน      
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาการรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน

อยา่งใส่ใจ   
     

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

6. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างทีมงานปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั
ได ้

     

7. ผู ้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจบุคลากรและเพื่อน
ร่วมงาน 
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเทคนิค 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการใชค้วามรู้ความคิดท่ีดีใน

การบริหารงาน 
     

9. ผู ้บ ริหารสถานศึกษามีการใช้ เทคนิคต่าง  ๆ ในการ
บริหารงาน 

     

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกต์ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เกิด
ความคล่องตวัและช านาญในการพฒันาสถานศึกษา 

     

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคการผสมผสานการท างานให้
เกิดกบัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพฒันาสถานศึกษา 

     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการการเงินของ
สถานศึกษาใหมี้ความคล่องตวั 

     

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ช้เทคนิคการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาอยา่งคุม้ค่า 

     

15. ผู ้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคการท างานรวมถึงการ
ปฏิบติังานหนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม
กบังาน 

     

ด้านภาวะผู้น า 
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ าในดา้นการวางแผน      
17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความผูน้ าในดา้นการประสานงาน  

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     

18. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารกบัองคก์รภายใน
และภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

19. ผู ้บริหารสถานศึกษา เป็นผู ้น าในการจัดการและการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

     

20. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการการประเมินผลของ
บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งชดัเจนตรวจสอบได ้
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 
21. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อพฒันา

สถานศึกษา 
     

22. ผู ้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

     

ด้านความคิดรวบยอด 
23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ช้ความคิดรวบยอด

ในการรับมือและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆของสังคม 

     

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นภาพรวมของสถานศึกษาได้
อยา่งชดัเจน  

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความชาญฉลาดในการรับมือและ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  

     

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใช้ทกัษะด้านความคิดรวบ
ยอดในการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจไดดี้และมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน  

     

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใชท้กัษะดา้นความคิดรวบยอด
ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ขั้นตอนชดัเจน 

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการตดัสินใจท่ีดี คิดอยา่งรอบคอบ
และมีวจิารญาณในการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาสถานศึกษา 

     

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

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

 
ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
     

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรใน
สถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน ๆ 

     

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างการยอมรับนบัถือใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

5. ผู ้บริหารสถานศึกษามีน ้ าใจท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูลกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดต่อสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างความเช่ือมโยงเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์ 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีดีเป็นตน้แบบแก่บุคลากร

ในสถานศึกษา 
     

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมีทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อ
น าพาสถานศึกษาไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์

     

10. ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้น าในการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

11. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาเป็นผู ้น า เพื่อสร้างการยอมรับ
ความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงานท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

     

12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าในการมองเห็นขอบข่ายของ
ปัญหา สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรับผดิชอบสามารถน าพาสถาน 
ศึกษาใหมี้การพฒันาในทุกดา้น 

     

14. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลสู่การ
พฒันาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรับส่งขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั
ทนัต่อเหตุการณ์ 

     

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใชป้ระโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี
เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

     

18. ผู ้บ ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการส ร้าง
นวตักรรมใหม่ใหก้บัสถานศึกษา 

     

19. ผู ้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้
ท่ี 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 
20. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารอยา่งเป็นระบบ 
     

21. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัและ
รวดเร็วกบับุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

     

ด้านเทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน 
22. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการท างานท่ีเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้
     

23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

24. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

25. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีกระบวนการ 
และกลวิธีในการปฏิบติังานดว้ยความร่วมมือของทุกส่วน
งาน 

     

26. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะทาง 
การบริหารจดัการในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

27. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกระบวนการปฏิบติังานเป็นส าคญั 

     

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

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 10 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
  

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์  
1. ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิด

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

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

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

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

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

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

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

ด้านเทคนิค 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการ

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

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคนิค (ต่อ)         
9. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการใชเ้ทคนิค

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

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

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

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

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

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

15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเทคนิคการ
ท างานรวมถึงการปฏิบติังานหนา้ท่ี
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสมกบังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 



127 

 

ตาราง 10  (ต่อ) 
 

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านภาวะผู้น า  
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นผูน้ า

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

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

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

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

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

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

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

ขอ้
ท่ี 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านความคิดรวบยอด (ต่อ) 
23. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

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

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

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

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

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

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

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

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ 

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

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

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

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

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

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

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ความเช่ือมโยงเพื่อใหบ้รรลุผล 

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

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

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านภาวะผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์ (ต่อ) 
9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าท่ีมี

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

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

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

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

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

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

ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความ 

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

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 
16. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการรับส่ง

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

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

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

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

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

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

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน 
22. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

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

ทกัษะด้านเทคนิค 
8   0.356 
9   0.592 

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

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

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

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

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

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต  1   

 

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

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

ข้อ   ค่าอ านาจจ าแนก 

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

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

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

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




