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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จ  าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  านวน 310 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิแบบมีสัดส่วน เคร่ืองมือ           
ท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)             

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้น และ 2) ผล
การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
ค าส าคัญ:  ทกัษะ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศตวรรษท่ี 21  
 
 
 
 



 
 

(4) 
 

Thesis Title The Skills of School Administrators in the 21st Century under  
 Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2  
Name – Surname Miss Montatip  Namnu 
Program Educational Administration 
Thesis Advisor Assistant Professor Pimolpun  Phetsombat, Ph.D. 
Academic Year 2018 
 

ABSTRACT 
 

  This research aimed to : 1) study the skills of school administrators in the 21st century 
under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2, and 2) compare the skills of school 
administrators in the 21st century under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 
classified by gender, education level, and work experience. 
  The samples in this research were 310 teachers in the school under Pathum Thani 
Primary Educational Service Area Office 2 selected by propotional stratified random sampling. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance (ANOVA).  

  The results revealed that 1) the overall and individual skills of school administrators in 
the 21st century under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 were at a high 
level, and 2) the skills of school administrators in the 21st century under Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office 2 classified by gender, education level, and work experience were 
not statistically significant different at a level of .05. 
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ท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ีท่ีไดใ้ห้ความรู้ ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ผูว้ิจยัขอมอบบูชาพระคุณแด่ 
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ประสบผลส าเร็จ 
 
 

มณฑาทิพย ์ นามนุ   



(6) 
 

สารบัญ  
 

    หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย   (3) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  (4) 
กิตติกรรมประกาศ   (5) 
สารบญั     (6) 
สารบญัตาราง    (8) 
สารบญัภาพ     (10) 
บทท่ี 1  บทน า     11 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   11 
 1.2  วตัถุประสงคก์ารวจิยั   13 
 1.3  สมมติฐานการวิจยั   13 
 1.4 ค าถามการวจิยั   13 
 1.5 ขอบเขตการวจิยั   13 
 1.6 ค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวิจยั   15 
 1.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั   17 
 1.8 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั   18 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    19 
 2.1 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา   19 
 2.2  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหาร   30 

2.3 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21        40 
 2.4  บริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   57 
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   62 
บทท่ี 3  วธีิด าเนินการวจิยั   70 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   70 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   71 
 3.3  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ   71 

 



(7) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หนา้ 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล   73 
 3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล   74 
บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   75 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั       75 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       76 
บทท่ี 5  สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ       86 
 5.1 สรุปผลการวจิยั       86 
 5.2 อภิปรายผล       88 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ       92 
บรรณานุกรม         94 
ภาคผนวก       98 
 ภาคผนวก  ก  รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั       99 
 ภาคผนวก  ข  แบบสอบถามเพื่อการวจิยั     107 

ภาคผนวก  ค  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     113 
ประวติัผูเ้ขียน                  119 

 
 
 
 
 

 
 
 



(8) 
 

สารบัญตาราง 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 2.1  ผลการสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21         53 
ตารางท่ี 2.2  รายช่ือสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
 เขต 2                60 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของครูในสถานศึกษา          71 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ระดบั  
 การศึกษา และประสบการณ์การท างาน            76 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะ 
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นรายดา้น            77 
ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต 
 พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการส่ือสาร เป็นรายขอ้        77 
ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร 
เป็นรายขอ้                79 

ตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการ 
คิดสร้างสรรค ์เป็นรายขอ้              80 

ตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใช้
ดิจิตอล เป็นรายขอ้               81 

ตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์   
เป็นรายขอ้                82 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ        83 
 



(9) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม 
 ระดบัการศึกษา เป็นรายดา้น              84 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม 
 ระดบัประสบการณ์ท างาน เป็นรายดา้น            85 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10) 
 

สารบัญภาพ 
 

    หนา้ 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั              18 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  โลกในศตวรรษท่ี 21 มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นปัจจยั

ส าคญัในการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนักลายเป็นโจทยส์ าคญัส าหรับใน
หลายๆ เร่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนมากข้ึนจากอดีต และความ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการบริหารจดัการศึกษาท่ีดี เพราะการกา้วย่าง              
ท่ีช้าจะท าให้สามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การจดัการศึกษาเป็นอีกประเด็นส าคญัซ่ึง
นอกจากจะตอ้งกา้วทนัความเปล่ียนแปลงแลว้ยงัจะตอ้งเป็นกลไกส าคญั เพื่อการขบัเคล่ือนภาคส่วน
อ่ืนๆ ใหมี้ความพร้อมในการเขา้สู่ความเปล่ียนแปลงดว้ย    

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ความมุ่งหมายและหลกัการในการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูไ้ดอ้ยา่งมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่ งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาจะต้องพฒันาผูเ้รียนทั้งในด้านความรู้
ความสามารถในดา้นต่างๆ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เท่าทนัความ
เปล่ียนแปลง พฒันาตนเองคิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการใหม่ๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท างานให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์รและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งผลลพัธ์ ใส่ใจในเร่ืองของศาสตร์ทางการสอนท่ีเหมาะสม และตอ้งเขา้มารับ
บทบาทในการเร่งปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู ปรับเปล่ียนเน้ือหาตาม
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หลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ใหก้บัครูผูส้อน ส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อ
พฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้  ความสามารถ และมีทกัษะทดัเทียมเป็นท่ี
ยอมรับของชาติอ่ืน และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข (สมหมาย อ ่าดอนกลอย, 2556, น.6)  
ทกัษะยุคใหม่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็น
ผูน้ าจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
และการบริหารตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ทกัษะส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยทกัษะ ดงัน้ี การคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
การแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การตดัสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
คุณธรรมจริยธรรม (ชยัยนต ์เพาพาน, 2559) 

 ทกัษะส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้งอาศยัการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตั้งอยูภ่ายในโรงเรียนมธัยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงมีเขตบริการการศึกษา 3 อ าเภอ 
คือ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี และอ าเภอหนองเสือ โดยก าหนดขอบข่ายและภารกิจของการบริหาร 
งานบุคคล ประกอบดว้ย การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ การรักษาวนิยั และการออกจากราชการ  

 ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ            
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 มากน้อยเพียงใด และตอ้งการเปรียบเทียบว่าทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ี
จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ผลการวิจยัจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อวาง
แผนการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นสารสนเทศพื้นฐานในการวางแผนพฒันาและปรับปรุง
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ท างาน 
 

1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.3.1 ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  แตกต่างกนั 
 1.3.2 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  แตกต่างกนั 
 1.3.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  แตกต่างกนั 
 

1.4  ค ำถำมกำรวจิัย 
 1.4.1 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  อยูใ่นระดบัใด 
 1.4.2 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน แตกต่างกนั
หรือไม ่
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามแนวคิดเก่ียวกบั
ทกัษะยุคใหม่ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางด้าน
การศึกษาซ่ึงมีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตรงกนั ประกอบดว้ย นกัวิชาการ
ทางดา้นการศึกษา ดงัน้ี Hoyle, English and Steffy (2005); Weigel (2012); กรรณิกา เรดมอนด์ (2559);   
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ศศิตา เพลินจิต (2558); แพรดาว สนองผนั (2557); วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2557); พิมลพรรณ เพชรสมบติั 
(2560); Baird (2006) และไกรศร เจียมทอง (2561) โดยใชเ้กณฑ์ในการสังเคราะห์ท่ีมีระดบัความถ่ี
ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป จะไดท้กัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

 1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
 2) ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร (Skills in Organizational Management) 
 3)  ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์(Critical andcreative thinking skill)  
 4) ทกัษะทางเทคโนโลยีและการใชดิ้จิทลั (Technological anddigital literacy skills) 
 5) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) 

 1.5.2 ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 67 โรงเรียน ซ่ึงมี
ครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  านวน 1,575 คน   

 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 310 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ 
เครซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) และในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิแบบ
มีสัดส่วน 
 1.5.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร 

1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ดงัรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี  

 เพศ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
-  เพศชาย  
-  เพศหญิง 

 ระดบัการศึกษา  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
-  ปริญญาตรี    
-  ปริญญาโท   
-  ปริญญาเอก 
 
 
 



 
 

15 
 

 ประสบการณ์ท างาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
-  นอ้ยกวา่ 5 ปี    
-  5 - 10   ปี    
- มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 

  2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดของ
นักวิชาการทางด้านการศึกษา ซ่ึงมีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ท่ีตรงกัน 
ประกอบดว้ยนกัวิชาการทางดา้นการศึกษา ดงัน้ี Hoyle, English and Steffy (2005); Weigel (2012); 
กรรณิกา เรดมอนด์ (2559); ศศิตา เพลินจิต (2558); แพรดาว สนองผนั (2557); วิฑูรย ์สิมะโชคดี 
(2557); พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560); Baird (2006) และ ไกรศร เจียมทอง (2561) โดยใชเ้กณฑ์ใน
การสังเคราะห์ท่ีมีระดบัความถ่ีตั้งแต่ 3 ข้ึนไป จะไดท้กัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

   1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
   2) ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร (Skills in Organizational Management) 
   3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์(Critical andcreative thinking skill)  
   4) ทกัษะทางเทคโนโลยีและการใชดิ้จิทลั (Technological anddigital literacy skills) 
   5) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) 
 

1.6  ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวิจยั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายเฉพาะของ
ค าท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 1.6.1 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีน าหลกัการและกระบวนการมาปฏิบติัภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาท่ีด าเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทัว่ไป เพื่อพฒันางานใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ี
มีบทบาทและมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารไดก้ าหนดไว ้

 1.6.2 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึง ความสามารถ ความช านาญการของ
ผูบ้ริหารในการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างมีระบบระเบียนแบบแผน โดยผ่านการใช้ทรัพยากร
ภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ท่ีผู ้บริหารต้องฝึกฝน
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ความสามารถตนเองใหมี้ความช านาญในการบริหารจดัการ ให้มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และกา้วทนัยุค
เทคโนโลย ีเพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.6.3 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจดัการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

  1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร 
ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดการรับรู้ร่วมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั
ท าใหเ้กิดความร่วมมือ มีความชดัเจนในค าสั่งมอบหมายงาน สามารถเจรจาต่อรองโนม้นา้ว และสร้าง
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน รวมไปถึงการให้ค  าแนะน าหรือช้ีแนะให้บุคลากรปฏิบติัตามไดอ้ย่าง
โดดเด่น เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

  2) ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร (Skills in Organizational Management) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการจดัระเบียบกิจกรรมต่างๆ มีการบริหาร
โครงการ กิจกรรม ทรัพยากรและสามารถประยุกต์การบริหารจดัการ ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง               
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จดัให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจดัการ และมอบหมายงานให้บุคลากร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

  3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical andcreative thinking skill) 
หมายถึง กระบวนการทางสมองในการแปลความหมายของขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าไดอ้ยา่งเป็นระบบจากส่วนยอ่ยๆ ไปหาส่วนใหญ่ไดอ้ย่างเป็นองคร์วม คิดแกปั้ญหา
ดว้ยวิธีการใหม่ เป็นแบบอยา่งและกระตุน้ให้บุคลากรไดริ้เร่ิมความคิดใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติับติั
งานอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดผลดีในการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

  4) ทกัษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทลั (Technological anddigital literacy skills) 
หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว สารถน าเทคโนโลยีดิจิตอล
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมาใช้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสาร การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน มีการบริหารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อการ
พฒันาองคก์ารใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
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  5) ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) หมายถึง ความสามารถใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความยืดหยุน่ เขา้ใจความแตกต่างและความตอ้งการของแต่บุคคล มีวิธีการ
ต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานอยา่งเต็มความสามารถ มีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของ
มนุษย ์สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล และเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนประสานงานและการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน 

 1.6.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้มีความส าคญัในการด าเนินงานท าหน้าท่ีก ากับ 
ควบคุมดูแล บริหารและอ านวยความสะดวกแก่ผูร่้วมงาน เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาวะผูน้ าสร้างพลงัแห่ง
กระบวนการท างาน จูงใจให้ผูต้ามหรือผูป้ฏิบติังานท างานไดส้ าเร็จดว้ยความเต็มใจและเต็มความ 
สามารถเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 1.6.5 ครู หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2561  

 1.6.6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 หมายถึง หน่วยงาน
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา 
กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงมีเขตบริการ
การศึกษา 3 อ าเภอ คือ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี และอ าเภอหนองเสือ 

 

1.7  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัเไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะยคุใหม่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดส้ังเคราะห์แนวคิดท่ี
สอดคลอ้งเพื่อน ามาจดัท ากรอบแนวคิดในการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.8  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย     
 1.8.1 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อวางแผน 
การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 1.8.2 เพื่อเป็นสารสนเทศพื้นฐานในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

1. ทกัษะการส่ือสาร 
2.  ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร 
3. ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิด
สร้างสรรค ์ 
4. ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั 
5. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
 
 

1.  เพศ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     -  เพศชาย     -  เพศหญิง  
2.  ระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
      -  ปริญญาตรี     
     -  ปริญญาโท 
     -  ปริญญาเอก 
3.  ประสบการณ์ท างาน  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
     -  นอ้ยกวา่ 5 ปี  
     -  5 - 10   ปี  
     -  มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

 2.1 หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
 2.1.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 

 2.2 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหาร 
 2.2.1  ความหมายของทกัษะของผูบ้ริหาร  
 2.2.2  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะของผูบ้ริหาร 

 2.3 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 2.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 2.3.2  การสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 2.3.3  ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 2.4 บริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา  
  อ านวย พลรักษา (2556, น.17) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานโดยมี

การจดักิจกรรมต่างๆ อยา่งมีระบบ ระเบียนตามกระบวนการการท างาน เพื่อน าไปพฒันาสถานศึกษา
ทั้งในดา้นบุคลากร ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์ 

  จนัทร์เพญ็ ธนะฤกษ์ (2555, น.37) การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานต่างๆ 
ของคณะบุคคลหลายฝ่ายท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมกนั 
ด าเนินการวางแผนและร่วมกนัจดัการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนให้เกิดการ
พฒันาในทุกดา้นและเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุข 
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  จิราภา  เพียรเจริญ (2556, น.15) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอนและงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของสถานศึกษา แบ่งงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ จะท าให้การบริหารสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา 

  มูนา  จารง (2560, น.30) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มุ่งหวงัยกระดบัการศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานและจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพโดยได้
บญัญติัใหมี้กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษา ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและ
งานบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง เพื่อความยืดหยุน่และความรวดเร็วในการบริหารจดัการให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

  สุภคั ยมพุก (2558, น.14) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการต่างๆ
ภายในสถานศึกษาท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สร้างความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานท าใหเ้กิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วย  การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป  

  พระสกล ฐานธมโม (อินทร์คลา้ย) (2556, น.33) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การบริหารกิจกรรมทางการศึกษาท่ีจะตอ้งท าเป็นกระบวนการโดยกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ นัน่ก็คือ การพฒันาสมาชิกหรือผูรั้บบริการทางการศึกษาให้เป็นผูมี้คุณภาพท่ี
สังคมตอ้งการ และเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่งของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งสามารถน าองค์กรให ้               
อยูร่อด ตอ้งก าหนดแผนงาน วิธีการตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งมีระบบ โดย
พึ่งพิงงบประมาณจากรัฐท่ีมีไม่มากนกัดว้ยความประหยดั ใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า ทั้งคน เงิน เวลาและ
ทรัพยสิ์นอย่างอ่ืน เพราะถา้ระบบบริหารภายในสถานศึกษาไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ 
ของหน่วยงานได้ ดงันั้น ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารสถานศึกษา  จึงข้ึนอยู่กบั
สมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส าคญั 

  ส าเร็จ วงศศ์กัดา (2553, น.53) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการท างาน
ของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีหลกัการและกระบวนการบริหารท่ีต่อเน่ือง ขั้นตอนในการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งน าหลกัและกระบวนการบริหารมาใชใ้นการ
บริหารงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ การพฒันาบุคลากร เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์นบัวา่



 
 

21 
 

ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการจดัศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าอยา่งไรจะสามารถพฒันาครู เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งเป็นสุข 

  ยุกตนนัท ์หวานฉ ่า (2555, น.11) การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการใน
การท างาน โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัภารกิจอยา่งเป็นระบบในสถานศึกษาท่ีด าเนินการ4 ดา้น 
คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น
การบริหารงานทัว่ไป 

  ไกรศร เจียมทอง (2561, น.31) การบริหารงานในสถานศึกษา คือ การบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป เป็นกลยุทธ์เพื่อ
การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการท่ีมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีมาตรฐานตามหลกัสูตรก าหนด โดยบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะในการจดัการ
การศึกษา จดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ ประสานชุมชน และองค์กรท่ีมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  จากแนวคิดการบริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการท างานของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีน าหลักการและ
กระบวนการมาปฏิบติัภารกิจอยา่งเป็นระบบในสถานศึกษาท่ีด าเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป เพื่อพฒันางาน
ใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีบทบาทและมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการบริหารจดัการสถานศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้

 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
  1) ทฤษฎีระบบราชการ “Bureaucracy” 
   ทฤษฎีระบบราชการ “Bureaucracy” ของ แมคซ์ เวเบอร์(Max Weber) เป็นนกัทฤษฎี

องค์การชาวเยอรมนั ซ่ึงอธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการครอบง า (Domination) โดยเขาเห็นวา่ ผูน้ าหรือ                
นกับริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ข้ึนอยู่กบัการท่ีผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชายินยอมท่ีจะปฏิบติั
ตาม และจะตอ้งมีระบบการบริหารมาด าเนินการใหค้  าสั่งมีผลใหบ้งัคบัได ้

   อ านาจการปกครองบงัคบับญัชา (Domination) 
   - การปกครองหรือการครอบง าโดยอาศยัจารีตประเพณี 

   - การปกครองหรือการครอบง าโดยใชบ้ารมี 
   - การปกครองหรือการครอบง าโดยวธีิกฎหมายและการมีเหตุผล 
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   ลกัษณะ 
   - มีการควบคุมกนัโดยการแบ่งล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา 
   - การปฏิบติังานทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎ/ระเบียบ 
   - การจดัคนท่ีมีความรู้ความช านาญเขา้ดว้ยกนั 
   - การบริหารงานโดยไม่อาศยัเร่ืองส่วนตวั 

  - เนน้การยดึถือความสามารถทางวชิาการ 
   - การเนน้ความส าคญัของการพฒันาบุคคล  

  - แยกผลประโยชน์ส่วนตวัออกจากตวัองคก์าร 
   แนวคิดระบบราชการ (bureaucracy) จะท าหน้าท่ีเป็นกลไกการบริหารของกลุ่มชน 

โดยผูน้ าจะใช้อ านาจท่ีมีอยู่ตามกฎหมายปกครองบงัคบับญัชาโดยผ่านระบบราชการ องค์การแบบ
ระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber จะประกอบดว้ยโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี 

   1) หลกัล าดบัขั้น (heirachy) หลกัการน้ีมีเป้าหมายท่ีจะท าให้องค์การตอ้งอยู่
ภายใตก้ารควบคุม โดยเช่ือวา่การบริหารท่ีมีล าดบัขั้นจะท าใหร้ะบบการสั่งการและการควบคุมมีความ
รัดกุม ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพการบริหารท่ีเนน้กฎเกณฑ์และขั้นตอนมีความ
เหมาะสมในช่วงศตวรรษท่ี 19-20 แต่เม่ือสถานการณ์โลกเปล่ียนไปการบริหารตามล าดบัขั้นจึงเร่ิมมี
ปัญหา เพราะการท างานในปัจจุบนัต้องการความรวดเร็ว คนต้องการเสรีภาพมากข้ึนประชาชน
ตอ้งการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว แต่ในองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีใชร้ะบบราชการมีคนจ านวนมาก แต่มาก 
กวา่คร่ึงจะอยูใ่นต าแหน่งระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน กวา่จะตดัสินใจงานส าคญัๆ ตอ้งรอให้ผูบ้ริหาร 
7-8 คน เซ็นอนุมติัตามขั้นตอน และยงัมีกฎเกณฑ์มากมาย ส่วนพนักงาน (ขา้ราชการ) ระดบัล่าง
จ านวนมาก ทั้งหมดมีหน้าท่ีท างานเอกสารโดยการตรวจบนัทึกของคนอ่ืนแล้วเขียนบนัทึกส่งให้
เจา้นาย ค าบนัทึกหรือรายงานเตม็ไปดว้ยศพัทอ์นัหรูหรา นอกจากน้ียงัมีฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิชาการ เป็น
ผูจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์หนาปึกใหญ่ใหเ้จา้นาย 
    การท่ีผูน้ าคิดว่า วิธีการบริหารองค์การขนาดใหญ่ คือ เผด็จการ ถือเป็นความ
เช่ือท่ีผดิมาก เพราะผูบ้ริหารสูงสุดไม่ไดรู้้ค  าตอบไดทุ้กเร่ือง แต่ควรมองหาค าตอบท่ีดีถูกตอ้งจากผูอ่ื้น
ดว้ยการลดขั้นตอน ลดล าดบัขั้นของการสั่งการออกไป ในขณะท่ีรักษาความสามารถในการควบคุมท่ี
จ าเป็นไว ้โดยการตดัขั้นตอนของผูบ้ริหารท่ีไม่เพิ่มมูลค่าใหก้บังานออก เพื่อจดัองคก์ารท่ีเป็นแนวราบ
มากข้ึน และท าใหค้นท่ีท างานในระดบัรองๆ ลงมาสามารถควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
และความลม้เหลวของตนเอง 
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   2) ความส านึกแห่งความรับผิดชอบ (responsibility) เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งมีความ
ส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนความรับผิดชอบ หมายถึง การรับผิดและรับชอบต่อ
การกระท าใดๆ (responsibility) ท่ีตนได้กระท าลงไป และความพร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบโดย
ผูบ้งัคบับญัชาอยูต่ลอดเวลาดว้ยอ านาจ (authority) หมายถึง ความสามารถในการสั่งการ บงัคบับญัชา 
หรือกระท าการใดๆ เพื่อใหมี้การด าเนินการ หรือปฏิบติัการต่างๆ ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมา 
    - อ านาจหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีไดม้าอยา่งเป็นทางการตามต าแหน่ง 
    - อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบจะตอ้งมีความสมดุลกนัเสมอ 
    - การไดม้าซ่ึงอ านาจในทศันะของ Max Weber คือ การได้อ านาจมาตาม   
กฎหมาย (legal authority) 
    - ภาระหน้าท่ี (duty) หมายถึง ภารกิจหน้าท่ีการงานท่ีถูกก าหนด หรือไดรั้บ
มอบหมายใหก้ระท า 

   3) หลักแห่งความสมเหตุสมผล (rationality) ความถูกต้องเหมาะสมของแนว
ปฏิบติัท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    ประสิทธิผล (effective) การท างานหรือการด าเนินกิจการใดๆ ท่ีสามารถ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
    ประสิทธิภาพ (efficiency) ความสามารถในการท่ีจะใชท้รัพยากรบริหารต่างๆ ท่ี
มีอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เวลาไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานนั้นไดม้ากท่ีสุด 
    ประหยดั (economic) ความสามารถในการท่ีจะประหยดัทรัพยากรบริหาร แต่
สามารถท่ีจะให้บริการหรือผลิตออกมาให้ได้ระดับเดิม  การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัเป้าหมายขององคก์าร อาจท าได ้2 วธีิ คือ 

- การวดัผลการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเรียกวา่ ประสิทธิผล (effectiveness) จะ
เป็นการก าหนดขอบเขต หรือขนาดท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุผลส าเร็จไว ้แลว้มีการประเมินผลหลงัจาก
ท่ีมีการปฏิบติัแลว้ว่าสามารถด าเนินการให้ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ถา้ส าเร็จก็ถือว่า
บรรลุเป้าหมาย หรือมีประสิทธิผล (where) 
    - การวดัประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ระดบัท่ีองค์การใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ เป็นการวดัผลในทางเศรษฐศาสตร์ มีการวดัตน้ทุน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิตท่ีได ้เป็น
การวดัวา่องคก์ารบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร (how) 
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   4) หลกัการมุ่งสู่ผลส าเร็จ (achievement orientation) 
    - การปฏิบติังานใดๆ จะตอ้งมุ่งสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารเสมอ 
(ประสิทธิผล) 
    - ประสิทธิผล หรือผลส าเร็จจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัอยา่งนอ้ย 3 อยา่ง คือ 
      (1) เจา้หน้าท่ีตอ้งมีหลกัการและวิธีการในการตดัสินใจเลือกหนทางปฏิบติั
ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง โดยถือหลกัประสิทธิภาพ หรือหลกัประหยดั 
       หลกัประสิทธิภาพ (efficiency) 
       - ในระหว่างทางเลือกหลายๆ ทางท่ีจะตอ้งใช้จ่ายเงินเท่ากนั ควรเลือก
ทางเลือกท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
       หลกัประหยดั (economy)  
       - ถา้มีทางเลือกท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลไดเ้ท่าๆ กนั หลายทางเลือก ควร
เลือกทางเลือกท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 
     (2) ความมีประสิทธิผลในการบริหารงานจะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีการแบ่งงานกนั
ท าตามความช านาญเฉพาะดา้น 
     (3) การบริหารจะไดรั้บประสิทธิผลสูงสุดต่อเม่ือมีการก าหนดวิธีการปฏิบติั 
งานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน สถานท่ี ช่วงเวลา สภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเป้าหมายหรือผลส าเร็จท่ีตอ้งการ 

   5) หลักการท าให้ เ กิดความแตกต่างหรือการมีความช านาญเฉพาะด้าน 
(Specialization) 
    ลกัษณะทางโครงสร้างขององคก์ารแบบระบบราชการ ตอ้งมีการแบ่งงาน และ
จดัแผนกงานหรือจดัส่วนงาน (departmentation) ข้ึนมา เพราะภารกิจการงานขององคก์ารขนาดใหญ่มี
จ านวนมาก จึงตอ้งมีการแบ่งงานท่ีตอ้งท าออกเป็นส่วนๆ แลว้หน่วยงานมารองรับการจดัส่วนงานอาจ
ยดึหลกัการจดัองคก์ารไดห้ลายรูปแบบ คือ 
    - การแบ่งส่วนงานตามพื้นท่ี เป็นการแบ่งงานโดยการก าหนดพื้นท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบไวอ้ย่างชัดเจน และมีการก าหนดภาระกิจ บทบาท อ านาจหน้าท่ีท่ีองค์การต้องบริหาร
จดัการไวด้ว้ย เช่น การแบ่งพื้นท่ีการบริหารราชการออกเป็น จงัหวดั อ าเภอ อ.บ.จ. อ.บ.ต. เทศบาล 
    - การแบ่งงานตามหนา้ท่ี หรือภารกิจท่ีองคก์ารจะตอ้งปฏิบติัจดัท า เช่น การจดั 
แบ่งงานของกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
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    - การแบ่งงานตามลูกคา้ หรือผูรั้บบริการ เช่น การแบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 
โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลสงฆ์ 
    - การแบ่งงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการท างาน โดยค านึงว่างานท่ีจะท า
สามารถแบ่งออกเป็นก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง แลว้ก าหนดหน่วยงานมารองรับ 

   6)  หลกัระเบียบวินยั (discipline) ตอ้งมีการก าหนดระเบียบ วินยั และบทลงโทษ 
ข้ึนมาเพื่อเป็นกลไกการควบคุมความประพฤติของสมาชิกทุกคนในองคก์าร 

   7) ความเป็นวชิาชีพ (Professionalization) 
    - ผูป้ฏิบติังานในองค์การราชการ ถือเป็นอาชีพอย่างหน่ึงและตอ้งปฏิบติังาน
เตม็เวลา 
    - ความเป็นวิชาชีพ “รับราชการ” นั้น ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนตวับทกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาระหนา้ท่ีของตน
ดว้ยความส าเร็จของระบบราชการในอดีตเกือบ 100 ปี ท่ีผา่นมา เพราะ 
    - มีวิธีการจดัองค์การท่ีมีระบบการท างานท่ีชัดเจน ตั้ งอยู่บนหลักการของ
ความสมเหตุสมผล 
    - มีการใช้อ านาจตามสายการบังคับบัญชา มีการแบ่งงานตามหลักความ
ช านาญเฉพาะดา้น ท าใหร้ะบบราชการสามารถท างานท่ีมีขนาดใหญ่ และสลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งดี 
    - ระบบราชการพฒันาและใช้มาในช่วงท่ีสังคมยงัเดินไปอย่างช้าๆ และเพิ่ง
ปรับเปล่ียนมาจากสังคมศกัดินา ประชาชนยงัไม่ต่ืนตวัในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ 
    - ผูมี้อ านาจในระดบัสูงยงัเป็นผูมี้ขอ้มูลท่ีมากพอต่อการตดัสินใจไดดี้กว่าคน
ในระดบัล่าง หรือประชาชนทัว่ไป 

    - คนส่วนใหญ่ยงัมีความจ าเป็นและตอ้งการบริการสาธารณะจากรัฐเหมือนๆ กนั 
เช่น บริการทางดา้นการรักษาพยาบาล การศึกษา สาธารณูปโภคต่างๆ องค์การภาครัฐท่ีบริหารแบบ
ระบบราชการจึงสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งไม่มีปัญหามากนกั 
 2.1.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 5 ล าดบั  

  ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 5 ล าดบั ของมาสโลว ์เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษย
นิยม เขาไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกนัเป็นอนัมาก ทฤษฎีของ
เขามีพื้นฐานอยูบ่นความคิดท่ีวา่ การตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
ซ่ึงอยู ่เบ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษย ์เขามีความเช่ือวา่ มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ี
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สูงข้ึน แรงจูงใจของคนเรามาจากความตอ้งการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความ
พอใจ มาสโลว ์แบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

  1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐาน
ของร่างกายซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้า อากาศ เส้ือผา้ 

  2) ความต้องการความปลอดภยั  (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการมัน่คง
ปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

  3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักของ
ผูอ่ื้น และตอ้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 

  4) ความตอ้งการยกยอ่งช่ือเสียง (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะมอง
ตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นท่ีน่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผูอ่ื้น ต้องการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นตนมี
ความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลท่ีมีความตอ้งการประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความ
มัน่ใจในตนเอง 

  5) ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงและความส าเร็จของชีวิต (Self–
ActualizationNeeds) (ความตอ้งการความส าเร็จความสมหวงัในชีวิต) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้จกั
และเขา้ใจตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงเพื่อพฒันาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์  (Self-fulfillment) รู้จกั
ค่านิยม มาสโลวต์ั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการมนุษยไ์ว ้ดงัน้ี 

   (1)  มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ 
   (2)  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม

นั้นๆ อีกต่อไป 
   (3)  ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงกนัเป็นล าดบัขั้น ตามความส าคญั 
 2.1.3 ทฤษฎีการบริหารจดัการสมยัใหม่ 
  ทฤษฎีการบริหารจดัการสมยัใหม่ของ องัริ ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นบิดาของทฤษฎี

การจดัการการปฏิบติัการ (Operational management theory) หรือบางทางก็ถือกนัวา่เป็นบิดาของการ
บริหารจดัการสมยัใหม่เขาเช่ือวา่การบริหารนั้นเป็นเร่ืองของทกัษะ และเขาสนใจท่ีจะศึกษาองค์การ
โดยรวมและมุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมการจดัการ (Managerial activities) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม 5 อยา่ง คือ 

     1)  การวางแผน (Planning) 
     2)  การจดัองคก์าร (Organizing) 
     3)  การบงัคบับญัชา หรือการสั่งการ (Commanding) 
     4)  การประสานงาน (Coordinating) 
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     5) การควบคุม (Controlling) 
   องัริ ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นนกัอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส มีประสบการณ์ดา้น

การบริหารองคก์ารของรัฐขนาดใหญ่ ไดน้ าเสนอหลกัการท่ีเขาเรียกวา่ หลกัการจดัการ 14 ประการ 
(Fayol’s Fourteen Principles of Management) ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

   1)  การจดัแบ่งงาน (division of work) หลกัการคือ การท าให้คนจ านวนมากท่ีตอ้ง
มาท างานร่วมกนั ไดมี้การจดัแบ่งหนา้ท่ีตามความสามารถ หรือความเช่ียวชาญพิเศษของแต่ละคนเพื่อ 
ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   2)  การมีอ านาจหน้าท่ี (authority) ผูจ้ดัการตอ้งสามารถออกค าสั่งไดส้อดคลอ้ง
กบัอ านาจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ค  าสั่งท่ีออกไปนั้นมีความถูกตอ้งและเกิดความรับผิดชอบ
ควบคู่กนัไป เม่ือใดท่ีมีการใชอ้ านาจหนา้ท่ี เม่ือนั้นความรับผดิชอบก็จะตอ้งติดตามไปดว้ย 

   3)  ความมีวนิยั (discipline) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือพนกังานตอ้งเช่ือฟัง และเคารพ
กฏเกณฑข์ององคก์าร การท่ีคนจะมีวนิยัท่ีดีนั้นเกิดจากความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนระหวา่งฝ่ายจดัการและคนท างาน ทั้งน้ีเม่ือมีการท าผิดกฏระเบียบขององคก์ารก็จะมีผลท าให้
ไดรั้บโทษ 

   4)  เอกภาพของสายบงัคบับญัชา (unity of command) พนกังาน หรือลูกจา้งทุกคน          
จะไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว สายบงัคบับญัชาจะมีลกัษณะเป็นทอดๆไป แต่ละคนจะ
รู้วา่ใครคือเจา้นายของตน 

   5)  เอกภาพในทิศทาง (unity of direction) แต่ละคนในกลุ่มกิจกรรมขององคก์าร
จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั รับแผนเดียว และจากหวัหนา้เดียว 

   6)  ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะตอ้งเหนือผลประโยชน์ส่วนตน (Subordination 
of Individual Interests to the General Interests) คนท่ีเขา้มาท างานในองคก์ารนั้นจะตอ้งยอมรับวา่
ผลประโยชน์ขององคก์ารจะตอ้งมาเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

   7) มีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (remuneration) คนท างานแมจ้ะตอ้งเห็น
ผลประโยชน์ขององค์การเหนือผลประโยชน์ส่วนตน แต่องค์การก็จะต้องท าหน้าท่ีจัดระบบ
ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมแก่ความสามารถและ เป็นไปอยา่งยติุธรรม 

   8) ระบบการรวมศูนย ์(centralization) การรวมศูนยใ์นท่ีน้ีหมายถึง ระดบัของการ
ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีส่วนในการตดัสินใจอยา่งไร การจะกระจายอ านาจ หรือรวมอ านาจเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ประเด็นจะอยู่ท่ีว่าท าอย่างไรจึงจะรวมศูนย์ได้ในแต่ละกรณี แนวคิดน้ี
มองเห็นความจ าเป็นขององคก์ารท่ีตอ้งมีศูนยร์วมอ านาจ 
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   9)  สายบงัคบับญัชา (scalar chain) หมายถึง สายบงัคบับญัชาจากระดบัสูงลงมาสู่
ระดบัต ่าสุด สายการส่ือสารติดต่อก็จะเป็นไปตามน้ี คือ จะเป็นไปตามระดบัขั้น อยา่งไรก็ตามถา้สาย
การบงัคบับญัชาก่อให้เกิดการเสียเวลาล่าช้าก็ให้มีการข้ามขั้นตอนได้ และทั้งน้ีตอ้งเป็นขอ้ตกลง
ระหวา่งส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   10)  ความเป็นระบบระเบียบ (order) หมายความถึง คนก็ดี หรือวสุัดอุปกรณ์
ทั้งหลายก็ดี จะอยู่ในท่ีอนัเหมาะสมในเวลาอนัเหมาะสม ความเป็นระบบระเบียบน้ีในส่วนหน่ึง
หมายความวา่ถา้เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น คนงานป่วย ลางาน ก็สามารถมีคนทดแทนได ้เพราะมีความ
เป็นระบบท าใหรู้้งานกนั 

   11) ความเท่าเทียมกนั (equity) ในท่ีน้ีผูเ้ป็นหัวหน้าจะตอ้งมีการตอบสนองต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมีเมตตา และยุติธรรม การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารจะเป็นไปดว้ยหลกัการมิใช่จะ
ท าอะไรไดต้ามใจ 

   12)  ความมัน่คง และสามญัฐานะของบุคลากร (stability of tenure of personnel) 
ทั้งน้ีโดยมองว่า การท่ีมีคนเปล่ียนงานบ่อยๆ นั้นจะท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควร
วางแผนงานใหส้ามารถมีการทดแทนก าลงัคนกนัไดเ้ม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 

   13)  การริเร่ิมสร้างสรรค ์(initiative) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท่ี์จะท างานออกมาไดใ้นระดบัท่ีสูง 

   14)  วิญญาณแห่งหมู่คณะ (esprit de corps) การสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานมีความราบร่ืน และความเป็นปึกแผน่ใน 

 2.14 ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
  ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ โดย เฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ไดศึ้กษา

เร่ืองเก่ียวกบัแรงจูงใจของคน เขาไดศึ้กษาโดยการสัมภาษณ์พนกังานในเร่ืองของความพึงพอใจจาก
การท างาน และท าใหเ้ขาไดผ้ลสรุปวา่ แรงจูงใจของมนุษยจ์ะประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

1)  ปัจจยัภายนอก หรือเรียกวา่ Hygiene Factors 
2)  ปัจจยัภายใน หรือ Motivation Factors 
ปัจจยัภายนอก (Hygiene Factors) ไดแ้ก่ 
-  นโยบายขององคก์ร 
-  การบงัคบับญัชา 
-  ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 
-  สภาพแวดลอ้ม/เง่ือนไขในการท างาน 
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-  ค่าจา้ง/เงินเดือน/สวสัดิการ 
-  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

  ปัจจยัภายใน (Motivation Factors) ไดแ้ก่ 
-  การท างานบรรลุผลส าเร็จ 
-  การไดรั้บการยอมรับ 
-  ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
-  ความรับผดิชอบ 
-  ความกา้วหนา้ในงาน 
-  การเจริญเติบโต 

  ปัจจยัภายนอกนั้นจะเป็นแรงจูงใจท่ีสนองตอบต่อความต้องการภายนอกของคน 
ส่วนปัจจยัภายในจะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัต่อคนมากกวา่ปัจจยัภายนอก หรือพูดให้ง่ายๆ ก็ตอ้งบอกวา่
ปัจจยัภายนอกจะท าให้คนพึงพอใจไดใ้นเบ้ืองตน้และจะมีผลต่อคนอยู่ไม่นานนกั ส่วนปัจจยัภายใน
จะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจกบัคนอยูไ่ดน้านกวา่ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ย การท่ีคนท างาน
จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้การไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งานหรือคนรอบขา้ง การท่ี
ไดท้  างานอยา่งเป็นตวัของตวัเอง การท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองท าอยู ่ การไดรั้บการ
เล่ือนชั้นเล่ือนต าแหน่ง หรือการเจริญเติบโตในวุฒิภาวะส่วนตวัข้ึนไปเร่ือยๆ นั้นจะท าให้คนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะท างานให้ดียิ่งข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะตอบสนองความตอ้งการใจจิตใจ
ของคน และเป็นแรงจูงใจคนใหท้ างานไดดี้กวา่ปัจจยัภายนอก นอกจากน้ีเฮิร์ซเบอร์กยงับอกอีกวา่ 

  1) องคก์รควรจะใหค้นท างานท่ีทา้ทายอยา่งเตม็ความสามารถ 
  2) พนกังานท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถจะตอ้งไดรั้บการ

เพิ่มความรับผดิชอบใหสู้งข้ึน 
  3) หากงานไม่มีความทา้ทาย และไม่ท าให้คนท างานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถแลว้

จะเกิดปัญหาในเร่ืองของแรงจูงใจในการท างาน 
 2.1.5 ทฤษฏีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
  ทฤษฏีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ของ rederick W. Taylor เทยเ์ลอร์ไดช่ื้อว่า

เป็นบิดาแห่งการจดัการตามหลกัวทิยาศาสตร์ ปรัชญาการบริหารของเทยเ์ลอร์ ไดแ้ก่ 
  1) ท าการศึกษางานแต่ละส่วนดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์และพฒันาวิธีการท่ีดีท่ีสุด

ส าหรับการท างานแต่ละอยา่ง 
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  2) ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงาน  และ
มอบหมายความรับผดิชอบใหท้ างานท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแต่ละคน 

  3)  มีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน 
  4)  แบ่งงานและความรับผิดชอบในงานเป็นส่วนต่างๆ 

 

2.2  หลกัการ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทกัษะผู้บริหาร 
 2.2.1  ความหมายของทกัษะของผูบ้ริหาร 

   พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560, น.32-33) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความรู้ ความ 
สามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี ในการบริหารงานท่ี
แสดงออกให้เห็นต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน 5 ทกัษะ ตามแนวคิดของ เดรค และ โร และ แคทซ์ ไดแ้ก่ 
ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้น
การสอน และทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

  แพรดาว สนองผนั (2557, น.24) ทกัษะของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ดา้นศกัยภาพ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของผูบ้ริหารท่ีสามารถพฒันาไดโ้ดยการเรียนรู้และ
ฝึกฝน แสดงออกในรูปการกระท าในการน าเอาทรัพยากร ปัจจยัทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงาน           
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ศศิตา เพลินจิต (2558, น.28) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ทกัษะท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการบริหารงานนั้นจะตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่า
การด าเนินงานต่างๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีก
หลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผูช่้วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น
สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะ
น าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา  

  รุสลนั สาแล (2557, น.15) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความช านาญ
ความคล่องแคล่วว่องไว ถูกต้องในการบริหารงานของผู ้บริหารท่ีแสดงว่าเป็นผู ้บริหารท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารและน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ โดยสามารถแสดงออกไดท้างร่างกาย
สติปัญญาเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังานหรือมีทกัษะการ
บริหารงาน ซ่ึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จประกอบดว้ย 
ทกัษะทางดา้นเทคนิคการจดัการบริหาร ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ครองตน ครองงาน และทกัษะดา้น
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ความคิดการวเิคราะห์สังเคราะห์ และในการศึกษาคร้ังน้ีผูค้น้ควา้อิสระไดย้ึดตามทฤษฎีของแคทซ์ อนั
ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human 
Skills) ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหารและ
ผลงานวจิยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว 

  สุภาพร  บุญมาก (2552, น.23) ทกัษะการบริหาร หมายถึง การบริหารมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่กบัผูบ้ริหารในทุกระดบัและการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บัทกัษะ 3 ประการ
คือ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical Skills) 2) ทกัษะดา้นมนุษย ์(human Skill) และ 3) ทกัษะดา้นมโนภาพ 
Conceptual Skill) ซ่ึงมีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะทั้ง 3 ประการให้เกิดความช านาญ แต่เน่ืองจาก
ความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีส่งผลต่อองค์กรและต้องปรับเปล่ียนการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดผูบ้ริหารโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องมีทักษะการบริหารท่ีบูรณาการการบริหาร
การศึกษาปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบับริบทแห่งความเปล่ียนแปลง 

  โชคชยั นาไชย (2559, น.31) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ทกัษะนั้นเป็นไดท้ั้งความรู้
ความสามารถและการกระท า ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าจึงควรจะตอ้งมีทกัษะดา้นต่างๆ เพื่อการวางแผนการ
ก าหนดนโยบายการประสานงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือภายในหน่วยงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ถา้ผูบ้ริหารมีทกัษะดา้นต่างๆ และใชท้กัษะตามความสารถท่ีมีอยู ่จะท าใหไ้ดรั้บความรัก ความศรัทธา
จากผูร่้วมงานและคนอ่ืนๆ ทัว่ไปเป็นอยา่งดี 

  มีสบฮั สาเม๊าะ (2558, น.90) บริหารงานของผูบ้ริหารเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะคอย
เป็นตวัขบัเคล่ือนการบริหารของผูบ้ริหารให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงมีทกัษะส าคญัท่ีผูบ้ริหาร               
ทุกคนจะตอ้งตระหนกัและขาดมิได ้4 ดา้นดว้ยกนั ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้น
เทคนิค ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นวชิาการ ซ่ึงในงานวจิยัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัทกัษะทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว โดยไดน้ ามาตั้งไวเ้ป็นประเด็นตน้ๆ เพื่อท าการศึกษาวิจยั งานวิจยัส่วนใหญ่
พบวา่ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น            
ยงัมีอีกหลายขอ้ค าถามท่ีจะตอ้งมีการพฒันาต่อไป ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรค านึกถึง
ประเด็นหลกัใน 4 ด้านน้ีให้มากเพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

  สุริยา ทองยงั (2558, น.11) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้ 
ความคิด ปัญญาในการบริหารงานภายในองคก์ร เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีสามารถพฒันาได้ และเป็น
ส่วนส าคญัในการเสริมสร้างทกัษะด้านอ่ืนๆ  ท าให้การท างานหรือกระท าให้บรรลุสู่เป้าหมาย
ปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่โดยผ่าน
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กระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  จนัทร์เพญ็ ธนะฤกษ ์(2555, น.32) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ 
ความสามารถทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถในการบริหารองคก์ร เพื่อให้
ภารกิจบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีให้แนวคิด
วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ความสามารถหรือมีทกัษะทางการบริหารในดา้นต่างๆ 

  อุษา แซ่เตียว (2559, น.17) ทกัษะของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากพื้นฐานของความรู้ ความช านาญ ในการน าเอาทรัพยากรทางการ
บริหารมาบริหารจดัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขา้งตน้
สรุปไดว้า่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ ความช านาญการของผูบ้ริหารใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งมีระบบระเบียนแบบแผน โดยผา่นการใชท้รัพยากรภายในองคก์าร
อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารตอ้งฝึกฝนความสามารถตนเองให้มี
ความช านาญในการบริหารจดัการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และก้าวทันยุคเทคโนโลยี เพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะของผูบ้ริหาร 
  มีนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงทักษะการบริหารของผูบ้ริหารไวห้ลายท่าน

ดงัต่อไปน้ี 
  ทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) ที่เรียกว่า ทฤษฎี 3 ทกัษะของแคทซ์ (Katz’s Three skills 

Theory) ซ่ึงเขาไดอ้ธิบายทฤษฎีไวว้า่ ทกัษะท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารมีอยู ่3 ทกัษะ คือ  
  1) ทกัษะด้านเทคนิค (technical skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารท างานกบัส่ิงของ 

ผูบ้ริหารท่ีใชค้วามรู้ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริหาร เป็น
ทกัษะเทคนิคท่ีเกิดจากการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้ต่างๆ จากประสบการณ์ จนท าให้ผูบ้ริหาร
เกิดความช านาญในการบริหารงาน เช่น การท าทะเบียนนกัเรียน การจดัท างบประมาณ การวางแผน
อาคารสถานท่ีการจดัชั้นเรียน เป็นตน้ ในปัจจุบนัถือว่าทกัษะทางเทคนิคท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร
ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการวางแผน (planning skills) ทกัษะทางดา้นกระบวนการกลุ่ม และการ
ติดต่อส่ือสารความหมาย (group process and communication skills) ทกัษะทางดา้นการจดัการ
(management and organizational skills) เป็นตน้  
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  2) ทกัษะดา้นมนุษย ์ (human skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคน และ
ไม่ใช่ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ แต่เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารสามารถท างานกบับุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดย
ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน               
รู้วธีิ สร้างทีมงาน เพื่อใหก้ารบริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ทกัษะเทคนิคเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ 
ส่ิงของ ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานกบัคนเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ี 
ส าคญัท่ีสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาตนเอง จะตอ้งรู้จกัตนเอง มีความมัน่ใจ มัน่คงในอารมณ์ จะตอ้ง 
รู้จกัและพยายามเขา้ใจผูอ่ื้น และตอ้งรู้จกัใชค้นใหเ้หมาะสมกบัการงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถ 
และความสนใจของบุคคลนั้นๆ  

  3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีจะมอง 
ภาพรวมขององค์กรจากองค์ประกอบย่อยๆ ภายในองค์กร สามารถมองเห็นและเขา้ใจในความ 
ซบัซ้อนภายในองคก์ร สามารถท่ีจะผสมผสานเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ขององคก์รให้เขา้มาช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั และความสามารถท่ีจะมองเห็นจุดดอ้ยขององคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ภายใน
องคก์าร นอกจากน้ีจะตอ้งเห็นภาพวา่ภายในองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนๆ ธุรกิจอ่ืนๆ ดา้น
นโยบาย สังคม การเมือง ชุมชน และการพฒันาของประเทศอยา่งไร  

  แคทซ์ (Katz) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ ทกัษะดา้นเทคนิคมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัต ่า แต่เม่ือการบริหารจดัการระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ การใช้ทกัษะการบริหาร ทกัษะดา้น
เทคนิคมีความส าคญัลดลง โดยมีเง่ือนไขว่าผูบ้ริหารนั้นตอ้งมีผูป้ฏิบติังานท่ีเก่งทกัษะดา้นเทคนิค 
สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เมื่อมองการบริหารไปถึงระดบัสูงพบว่า ทกัษะด้านเทคนิค                      
ไม่เหลืออยูเ่ลยหรือเหลืออยูแ่ต่นอ้ยมาก ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
มีความจ าเป็นมากในทุกระดบัของการบริหาร และมีผลการศึกษาสนบัสนุน ดงัน้ี  

  1)  ทกัษะดา้นมนุษย ์ มีความส าคญัมากส าหรับหวัหนา้โฟแมน ซ่ึงเป็นผูต้อ้งลงไป
สัมผสัโดยตรงกบักลุ่มผูป้ฏิบติังาน  

  2)  ผูบ้ริหารระดบักลาง ตอ้งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์รให้
มากข้ึน  

  3)  ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ตอ้งเขา้ใจตนเองและเขา้ใจในความเป็นมนุษย  ์และเขา้ใจใน 
ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์

  แฮริส (Harris) ไดพ้ฒันาทฤษฎี 3 ทกัษะของ โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) 
ใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายกวา่ และใชไ้ดก้บังานหลายๆ ดา้น โดยมีรายละเอียดของทกัษะดงัต่อไปน้ี  
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  1)  ทกัษะทางดา้นมโนภาพ (conceptual skill) ประกอบดว้ย การมองเห็นภาพพจน์
โดยรวม การวเิคราะห์ การวนิิจฉยั การสังเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ การรู้จกัใชค้  าถาม 

  2)  ทกัษะทางดา้นมนุษย ์ (human skill) ประกอบดว้ย การรู้จกัสังเกต เขา้อกเขา้ใจ
ผูอ่ื้น รู้จกัสัมภาษณ์ รู้จกัน าการอภิปราย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และสามารถสะทอ้นความรู้สึก
และความคิดออกมา  

  3)  ทกัษะทางดา้นเทคนิค (technical skill) ประกอบดว้ย การรู้จกัฟัง พูด อ่าน เขียน 
จดัล าดบัเร่ือง การสาธิต เขียนแผนภูมิ วาดภาพ ค านวณได ้และเป็นประธานในท่ีประชุมได ้

  เดรค และ โรว ์(Drake and Roe) ไดเ้สนอวา่ ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา
ควรมี 5 ทกัษะ ดงัน้ี  

  1) ทกัษะดา้นความรู้ความคิด (cognitive skills) ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชค้วามรู้ 
ความคิดปัญญาในการบริหารงานภายในองคก์ร เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีสามารถพฒันาได้ และเป็น 
ส่วนส าคญัในการเสริมสร้างทกัษะดา้นอ่ืนๆ  

  2) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) ไดแ้ก่ ความสามารถและความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของผูบ้ริหารในการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิควิธีในการปฏิบติังาน  และสามารถแนะน าหรือ
ช้ีน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามได ้ 

  3) ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน (instructional skills) ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การจดัการและการบริหารหลกัสูตรการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ สังคม และชุมชน 
ทกัษะดา้นน้ีมีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร ในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางการศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการเรียนการสอน เป็นผูมี้ภูมิรู้และเป็นนกัวิชาการท่ีดี  

  4) ทกัษะดา้นมนุษย ์ (human skills) ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
รู้จกัใชค้น ให้ปฏิบติังานในโรงเรียน เขา้ใจสภาพความแตกต่างของมนุษย ์สามารถสร้างระบบความ
ร่วมมือ ระหวา่งผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ ได ้ 

  5) ทกัษะดา้นมโนภาพ (conceptual skills) ความสามารถในการมองเห็นความ 
สัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ทั้งหมดในองคก์ร มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ภายใน
และภายนอกองคก์ร 

  บาร์ทอล และ มาติน (Bartol and Martin) กล่าววา่ ผูบ้ริหารท่ีดีนอกจากตอ้งมีความรู้ดี
เป็นพื้นฐานแลว้ยงัตอ้งมีทกัษะ (skill) ในการบริหารจดัการใหป้ระสบความส าเร็จ คือ  
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  1)  ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความเขา้ใจและประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะดา้น เช่น มีความรู้ความช านาญดา้นบญัชี 
การเงิน การผลิต เคร่ืองจกัร เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

  2)  ทกัษะดา้นมนุษย ์ (human skills) คือ ทกัษะทัว่ๆ ไป เป็นความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถท างานไดทุ้กสถานภาพ การจูงใจ การส่ือสารท่ีดี มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
สามารถปฏิบติังานไดดี้บรรลุตามวตัถุประสงค์  

  3)  ทกัษะดา้นมโนภาพ (conceptual skills) คือ ความสามารถในเชิงคิดวิสัยทศัน์ การ
มองภาพรวมทั้งในปัจจุบนัและอนาคตขององคก์าร 

  เฮอร์เซ่ย ์และ บลานชาร์ด (Hersey and Blanchard) กล่าววา่ ทกัษะการบริหารท่ีเป็นท่ี 
ยอมรับในกระบวนการบริหาร คือ ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skill) ทกัษะดา้นมนุษย ์(human skill) 
และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) ทั้ง 3 ทกัษะ ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ 
ทกัษะดา้นความคิดเหมาะสาหรับผูบ้ริหารระดบัล่าง เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการเทคนิค 
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับภาระหนา้ท่ีโดยเฉพาะ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม 
โดยเฉพาะหัวหน้าท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแล เพราะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการพฒันาการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
การพฒันาเจา้หนา้ท่ีเทคนิคและพนกังานประเภทอ่ืนๆ ใหมี้ความช านาญเฉพาะ ส่วนทกัษะดา้นความรู้
ความคิดเหมาะส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง เพราะการบริหารงานในระดบัน้ีในองค์การไม่ตอ้งการรู้
เฉพาะขั้นตอนการท างานและการปฏิบติั แต่เน้นประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกบัองค์การและการท าให้
องคก์ารในภาพรวมประสบความส าเร็จ การใชท้กัษะดา้นเทคนิค และทกัษะดา้นความคิดรวบยอดจะ
ใชม้ากหรือนอ้ยแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัระดบัการบริหารงานของผูบ้ริหาร แต่ผูบ้ริหารทั้งมวลตอ้งใช้
ทกัษะดา้นมนุษยใ์นการบริหารประกอบกนัดว้ย ทกัษะดา้นมนุษยเ์ป็นทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีสุดมีความ 
ส าคญัมากกวา่สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความเด็ดขาด ความแน่วแน่ ความรู้ หรือทกัษะเก่ียวกบั
การท างาน เพราะงานจะไม่ประสบผลไดห้ากขาดความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสามารถประมวลไดจ้ากการใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหาร ซ่ึงทกัษะดงักล่าวประกอบดว้ย 

  1)  ทกัษะดา้นเทคนิค (technical Skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ มีความรู้ 
ความช านาญในกระบวนการ วธีิการด าเนินการ ตลอดจนขั้นตอน แนวทาง และเทคนิค ดา้นการศึกษา 
ทกัษะด้านเทคนิคไม่ใช่ทักษะด้านการสอน แต่เป็นเทคนิคท่ีครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะด้าน 
ประกอบดว้ย ความรู้ด้านการเงินการบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง การวางแผนการก าหนดตารางการ 
ก่อสร้าง และการส ารวจรักษา เป็นตน้ ทกัษะดา้นเทคนิคมีความส าคญักบัผูบ้ริหารมาก และมีบทบาท 
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ในผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้แผนก หรือระดบัผูค้วบคุมดูแล ทกัษะดา้นเทคนิคท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั 
การช้ีแนะและการแนะน า 

  2)  ทกัษะดา้นมนุษย  ์ (human skill) เป็นความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัตนเอง มีความมัน่ใจ มัน่คงในอารมณ์จะตอ้งรู้จกั
และพยายามเขา้ใจผูอ่ื้น ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีแสดงถึงความโอบออ้มอารี เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูน้ า
ในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน มีภาวะผูน้ารู้วิธีสร้างทีมงาน เพื่อให้การ
บริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย หรือพฒันาทศันคติ การท างานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร ทกัษะ
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์เป็นทกัษะท่ีส าคญัต่อการบริหารงานและมีบทบาทต่อผูบ้ริหารโรงเรียนทุกระดบั 
เป็นทกัษะ ท่ีเอ้ือใหง้านบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ  

  3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นความสามารถของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียนไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งดา้นโครงสร้างเขา้ใจในความซบัซ้อน
ภายในองคก์ร สามารถท่ีจะผสมผสานระบบงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ เซอร์จิโอวานนี ยงั
กล่าวอีกว่า การพฒันาทกัษะดา้นความคิดรวบยอดมีความส าคญัเท่าๆ กบัการมีความรู้และการใช้
ทฤษฎี การบริหาร การรู้พฤติกรรมมนุษย ์ปรัชญาการศึกษา 

  เสตียร์ (Steer) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จตอ้งแสดงออกถึงทกัษะ                   
3 แบบท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

  1) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical Skill) เป็นความสามารถท่ีผูบ้ริหารมีความช านาญใน
การใชอุ้ปกรณ์ วิธีการปฏิบติั กระบวนการ และเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึงความรู้ ความช านาญดา้น
การเงิน การบญัชี รู้ขั้นตอนการผลิต ทกัษะดา้นน้ี เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ  

  2) ทกัษะดา้นมนุษย ์ (human skill) เป็นทกัษะท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัคน เขา้ใจธรรมชาติของคน สามารถจูงใจคน ให้ร่วมกนัท างาน สามารถท างานเป็นทีม 
ท าใหอ้งคก์ารมีการท างานกลุ่ม 

  3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจ รู้ขอ้มูลต่างๆ ในองคก์ารสามารถปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาองคก์ารให้ประสบความ 
ส าเร็จ  

  กริฟฟิน (Griffin) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จตอ้งมีทกัษะพิเศษส าหรับ
การบริหาร คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นการ
วนิิจฉยั และทกัษะดา้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
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  1) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical Skill) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ
เป็นความสามารถในการวางแผน การท าโครงการ การเงินการบญัชี การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ 
ผูบ้ริหารจ านวนมากโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัล่างจะใชท้กัษะดา้นน้ีในการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพ  

  2) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (interpersonal skill) เป็นทกัษะการบริหารท่ีผูบ้ริหารใช้
ในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคก์าร หากวิเคราะห์การใช้เวลาของผูบ้ริหาร
พบวา่ ผูบ้ริหารใชเ้วลา 59% ในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ใชเ้วลา 6% ในการโทรศพัท ์และใชเ้วลา 3% 
ในการเดินทาง ซ่ึงจากเวลาเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเห็นได้ชัดว่า ผูบ้ริหารใช้เวลาส่วนมากในการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความสามารถในการใชท้กัษะน้ีในการติดต่อส่ือสาร การสร้าง
ความเขา้ใจท่ีดีเจรจา การบรรยาย การประสานงานกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ผูบ้ริหารท่ีมี
ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์มากจะประสบความส าเร็จมากกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์นอ้ย  

  3)  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นความสามารถในการคิด 
เก่ียวกบัการเขา้ใจถึงผลลพัธ์ และความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ในองคก์าร การมองเห็นความเหมาะสม
หรือความไม่เหมาะสมของส่วนต่างๆ ในองคก์าร และสามารถคาดคะเนทิศทางท่ีจะพาองคก์ารไปสู่ 
ความส าเร็จ  

  4) ทกัษะดา้นการวินิจฉยั (Diagnostic skill) เป็นทกัษะความสามารถของผูบ้ริหารท่ี
สามารถเขา้ใจรายละเอียดในส่วนต่างๆ หรือแยกประเด็นแต่ละส่ิงภายในองคก์าร การเขา้ใจเหตุการณ์ 
มองเห็นปัญหาโดยการศึกษารายละเอียด หรือท่ีมาท่ีไปของงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจวา่
จะท าอยา่งไรใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  5) ทกัษะดา้นการวิเคราะห์ (analytic skill) เป็นทกัษะท่ีคลา้ยกนักบัทกัษะการ
ตดัสินใจ ท าให้ทกัษะการวินิจฉยัมีความสมบูรณ์ เป็นความสามารถในการระบุรายละเอียดส าคญัใน
สถานการณ์หน่ึงๆ และสามารถเช่ือมโยงรายละเอียดเหล่านั้นของผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจ รู้ขอ้มูลต่างๆ แยก 
องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อสรุปเหตุการณ์วา่ตอ้งท าอะไร  

  พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560, น.39) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความรู้ ความ 
สามารถของผูบ้ริหารในการบริหารงานท่ีแสดงออกให้เห็นต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน 5 ทกัษะ ตาม
แนวคิดของ เดรค และ โร และ แคทซ์ ไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้นมนุษย
สัมพนัธ์ ทกัษะทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นการสอน และทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

  1)  ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ในการเขา้ใจระบบโครงสร้างของคน โครงสร้าง
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ต าแหน่ง นโยบายการจดัการศึกษาและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั  เพื่อบริหารการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  2) ทกัษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จงัหวดัปทุมธานี ในการท างานให้บรรลุผลโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายในมหาวทิยาลยัตลอดจนประสานงาน
และการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน  

  3)  ทกัษะทางดา้นเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เก่ียวกบัวธีิการ กระบวนการด าเนินงานและเทคนิคต่างๆ
ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  

  4)  ทกัษะทางดา้นการสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน การพูด การอธิบาย 
เพื่อใหผู้ฟั้งและนกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างาน ความเป็นกนัเอง
กบับุคคลรอบขา้งจนสามารถสาธิตใหอ้าจารยดู์เป็นตวัอยา่ง และท าให้คณาจารยเ์กิดความยอมรับและ
ศรัทธา  

  5)  ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้และสติปัญญาของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในการพฒันาการปฏิบติังานในระดบัต่างๆ
ใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ร 

  อ านวย พลรักษา (2559, น.7) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้ ความ 
สามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานท่ีแสดงออกให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเห็น ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

  1)  ทกัษะดา้นมนุษย ์หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
การประสานงาน และการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงานได ้ 

  2)  ทกัษะดา้นเทคนิควิธี หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวกบัวิธีการ กระบวนการ
การด าเนินงาน และเทคนิคต่างๆ ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้ง  

  3)  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การเขา้ใจระบบโครงสร้างของงาน โครงสร้างต าแหน่ง นโยบายการจดัการศึกษา และระบบการ
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บริหารงานของสถานศึกษา เพื่อบริหารงานการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   สุริยา ทองยงั (2558, น.9) ทกัษะของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีใช้
กระบวนการและกลยุทธ์ในการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจดัการ  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการฝึกฝนและพฒันาเป็น
ประจ า ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  

  1)  ทกัษะดา้นความรู้ความคิด เป็นความสามารถในการใชค้วามรู้ ความคิด ปัญญาใน
การบริหารงานภายในองคก์ร เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีสามารถพฒันาได้ และเป็นส่วนส าคญัในการ 
เสริมสร้างทกัษะดา้นอ่ืนๆ  

  2)  ทกัษะดา้นเทคนิค เป็นความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางของผูบ้ริหาร 
ในการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิควธีิในการปฏิบติังาน และสามารถแนะน าหรือช้ีน าใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามได ้

   3)  ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน เป็นความสามารถในการจดัการและการบริหาร 
หลกัสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ สังคม และชุมชน ทกัษะดา้นน้ีมีความจ าเป็น 
ส าหรับผูบ้ริหารในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางการศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนเป็น              
ผูมี้ภูมิรู้และเป็นนกัวชิาการท่ีดี  

  4)  ทกัษะดา้นมนุษย ์เป็นความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และรู้จกัใชค้นให้
ปฏิบติังานในโรงเรียน เขา้ใจสภาพความแตกต่างของมนุษย ์สามารถสร้างระบบความร่วมมือระหวา่ง
ผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ ได ้ 

  5)  ทกัษะดา้นมโนภาพ เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ 
ทั้งหมดในองคก์ร มองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ภายในและภายนอกองคก์ร 

  มีสบฮั  สาเม๊าะ (2558, น.7) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความคล่องแคล่ว 
ความช านาญในการปฏิบติังาน โดยใชห้ลกัการ ทฤษฎี กระบวนการ และปัจจยัต่างๆ เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์บ่งออกเป็น 4 ดา้น ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นเทคนิค ดา้นความคิดรวบยอด และดา้น
วชิาการ ดงัน้ี 

  1) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานกบัผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดและเลือกใช้วิธีจูงใจได้
ถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมถึงการให้ค  าปรึกษาแนะน า
และการเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน 
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  2) ทกัษะดา้นเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้ กระบวนการ และ
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อให้งานส าเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค์  การส่ือสารดว้ยภาษาท่ี
เขา้ใจง่ายทั้งการพูดและการเขียน การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของวตัถุประสงค ์ ตลอดจนการ
วางแผนและจดัระบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจองคก์ารโดยรวม 
สามารถประสานสัมพนัธ์ทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ต่างๆ ในการบริหารใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนวเิคราะห์จุดแขง็และจุดดอ้ยขององคก์ารได ้

  4) ทกัษะดา้นวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารหลกัสูตร การพฒันา
หลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใชใ้หเ้กิดผล ความสามารถในการเป็นผูน้ าทางวิชาการ ความสามารถใน
การวดัผลและประเมินผล ตลอดจนความสามารถในการนิเทศการสอน 

 สรุปไดว้่า ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความรู้และความสามารถในการท างานมากกว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อจะไดแ้นะน าและควบคุมการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีเทคนิควิธีการท่ีจะ
ปฏิบติังานเฉพาะดา้นอนัเก่ียวขอ้งกบัวิธีการหรือกระบวนการใดๆ เพื่อท าให้การบริหารจดัการบรรลุ
วตัถุประสงค ์
 

2.3  หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัทกัษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
  Hoyle, English and Steffy (2005 อา้งถึงใน แพรดาว สนองผนั, 2557, น.34) ไดเ้ขียน

หนงัสือเร่ือง ทกัษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 (Skills for 
Successful 21st Century School Leaders) ประกอบดว้ย 10 ทกัษะ ดงัน้ี  

  1)  ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (Skills in Visionary Leadership)  
  2) ทกัษะดา้นในการก าหนดนโยบายและการปกครอง (Skills in Policy and Governance)  
  3)  ทกัษะการส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน (Skills in Communication and 

Community Relations)  
  4)  ทกัษะการบริหารจดัการองคก์ร (Skills in Organizational Management)  
  5)  ทกัษะการวางแผนและการพฒันาหลกัสูตร (Skills in Curriculum Planning and 

Development)  
  6)  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ (Skills in Instructional Management)  
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  7)  ทกัษะการประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร (Skills in Staff Evaluation and 
Personnel Management) .  

  8)  ทกัษะในการบริหารจดัการบุคลากร (Skills in Staff Management).  
  9)  ทกัษะการวิจยัทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผน (Skills in Educational 

Research, Evaluation and Planning) .  
  10)  ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผูน้ า (Values and Ethics of Leadership) 
  Weigel (2012 อา้งถึงใน ชยัยนต์ เพาพาน, 2559, น.306) ไดเ้ขียนบทความเร่ือง

Management Skills for the 21st Century: Avis Gaze (2016) เขียนงานเร่ือง Preparing School Leaders:  
21st Century Skills และ NationalAssociation of Secondary School Principals (NASSP) (2013) เขียน
หนงัสือเร่ือง 10 Skills for Successful School Leaders สามารถสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะยุคใหม่
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลอ้งกนัได ้ดงัน้ี 

  1)  ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์(Critical andcreative thinking skill) 
  2) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem solving skills) 
  3)  ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
  4)  ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิตอล (Technological anddigital literacy skills) 
  5)  ทกัษะดา้นการบริหารองคก์าร (Organizational management skills) 
  6)  ทกัษะการบริหารงานบุคคล (Personal management skills) 
  7)  ทกัษะทางานเป็นทีม (Teamwork skills) 
  8)  ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill) 
  9)  ทกัษะการกาหนดทิศทางองคก์ร (Setting instructional direction skill) 
  10)  ทกัษะการรับรู้ไว (Sensitivity skill) 
  11)  ทกัษะการตดัสิน (Adjustment skill) 
  12)  ทกัษะมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results orientation skill) 
  13)  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (interpersonal skill) 
  14)  ทกัษะคุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral skills) 
  ทกัษะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ ดงัน้ี 

การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและ
ดิจิตอล การตดัสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มนุษยสัมพนัธ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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  กรรณิกา เรดมอนด์ (2559, น.9-12) ทกัษะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงกระบวนการใชค้วามสามารถ ความคล่องแคล่ว 
ความช านาญ และมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนสามรถกระตุน้จูงใจให้ผูอ่ื้นปฏิบติังานในองค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21 ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญัคือ
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะวสิัยทศัน์ และทกัษะความร่วมมือ ดงัน้ี 

  1) ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการตีความ
วิเคราะห์ แยกแยะเน้ือหาสาระของส่ือ และมีวิธีการถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีผสมผสานกนัระหว่าง
ศิลปะการพดูกบัการแสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใชเ้ทคนิควธีิการผา่นส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์
โดยน าความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันางานไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถวดัไดจ้าก
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ การรู้เท่าทนัส่ือ เทคโนโลยี การน าเสนอโดยแต่ละ
ตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี  

   (1.1) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ ความสามารถในการตีความ วิเคราะห์ 
แยกแยะเน้ือหาสาระของส่ือ ประเมินส่ือและส่ิงท่ีไดรั้บโดยไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ือ ตระหนกั
ถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อบุคคลและสังคม รู้จกัเลือกรับและใชส่ื้อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

   (1.2) เทคโนโลยี (Technologies) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการน าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
ระบบงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

   (1.3) การน าเสนอ (Presentation) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงกระบวนการวธีิการส่ือสารเพื่อเสนอขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น 
ความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสาร โดยการถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะการพูดกบัการ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิควิธีการผ่านส่ือและอุปกรณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมและท าให้
บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ 

  2)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการคิดส่ิงแปลกใหม่โดยการน าความรู้
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ สามารถวดัได้จาก
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องค์ประกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได้ 4 ตวัแปร คือ ความคิดริเร่ิม ความทา้ทาย ความยืดหยุ่น และ
จินตนาการ โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี  

   (2.1)  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการคิดส่ิงแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากับผู ้อ่ืน โดยการน าความรู้
ประสบการณ์เดิมมาประยุกตใ์ช้ เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองกลา้คิดกลา้ลองกลา้แสดงออกไม่กลวัต่อ
ความไม่แน่นอน พร้อมท่ีจะเผชิญเส่ียงสภาพการณ์ต่างๆ และสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากความคิด
ริเร่ิมเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ 

   (2.2)  ความทา้ทาย (Challenge) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีแรง
บนัดาลใจความมุ่งมัน่ความกลา้เส่ียงในการตดัสินใจอยา่งรอบคอบโดยไม่กลวัความผดิพลาด และเปิด
กวา้งทา้ทายในการทดลองในส่ิงใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการท างานท่ียิง่ใหญ่และมีประสิทธิภาพ 

   (2.3)  ความยืดหยุน่ (Flexible) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งอิสระ เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่
ภายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคย และเป็นการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ พร้อมการเปิดกวา้งรับ
ความคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

   (2.4)  จินตนาการ (Imagination) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค ์มีอารมณ์ขนัในการท างาน และมี
สติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

  3) ทกัษะวิสัยทศัน์ (Vision skill) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย เพื่อสร้างอนาคตผ่าน
วิสัยทศัน์ขององค์การเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสามารถส่ือสารวิสัยทศัน์ชดัเจน โดยการส่ือสาร
โน้มน้าวจูงใจหรือกระตุ้นให้ผูต้ามเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทศัน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้น มีความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ และมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน สามารถวดัได้จาก
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได้ 3 ตวัแปร คือ การสร้างวิสัยทศัน์ การส่ือสารวิสัยทศัน์ การสร้าง
แรงบนัดาลใจ โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

   (3.1)  การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างภาพอนาคตขององคก์ารได้
อยา่งชดัเจน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
และน ามาวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์การเพื่อก าหนดภาพในอนาคตท่ีพึงประสงค์และชดัเจนให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้



 
 

44 
 

   (3.2)  การส่ือสารวิสัยทศัน์ (Communicating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความ
เขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจน เกิดการยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์
รวมถึงการโน้มนา้วจูงใจหรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์และยอมรับในวิสัยทศัน์ว่า
จะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดโ้ดยเห็นคุณค่าและใหค้วามส าคญักบัองคก์าร 

   (3.3)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการสร้างแรงบนัดาลใจให้เห็นคุณค่างาน เห็น
ความทา้ทาย สร้างความเช่ือมัน่วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยให้ก าลงัใจและเสริมสร้างความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการกระตุน้ จูงใจใหเ้กิดการท างานเป็นทีมและมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน 

  ศศิตา เพลินจิต (2558, น.7) ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงคนท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จะตอ้งท ามีหนา้ท่ีส าคญัอยู ่5 ดา้น คือ  

  1)  ทกัษะดา้นความยืดหยุน่และการปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการปรับตวั 
ในหน้าท่ี และดดัแปลงให้เหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ี เพื่อเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการท างาน 
ความรับผดิชอบส่วนตวั และความยดืหยุน่ในบริบทส่วนตวั ทั้งท่ีท างานและชุมชน ก าหนดและบรรลุ
ตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีสูง อดทนต่อสภาวะท่ีคลุมเครือ  

  2)  ดา้นการริเร่ิมสร้างสรรค์และการเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง ผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละเป็นผูน้ าในทุกดา้น มุ่งความเช่ียวชาญดา้นทกัษะและความรู้ทางปัญญาเพื่อการพฒันา
และเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรคด์า้นการส่ือสาร เปิดรับแง่มุมใหม่ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อความกา้วหน้าใน
อนาคต  

  3)  ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะทางวฒันธรรม หมายถึง ทกัษะการส่ือสาร การจดัการ 
ผา่นทางมลัติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลเชิงสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อการอยูร่่วมกนัและ
ยอมรับขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างนั้น  

  4)  การเป็นผูส้ร้างหรือผลิตรับผิดชอบเช่ือถือได้ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ใส่ใจกบัชุมชน มีการจดัการโครงการก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของงาน จดัเรียง           
ล าดบัความส าคญัใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมุ่งหวงั การมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัและยอมรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความช่ืนชม  

  5) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ หมายถึง ผูท่ี้เป็นตวัแบบและเป็นผูน้ า โดยใช้
ทกัษะการแกปั้ญหาเพื่อน าพาองค์การไปสู่ผลลพัธ์ท่ีประสงค์ เป็นผูป้ระสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผูร่้วมงานท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถก าหนดขอบข่าย
ของปัญหา วเิคราะห์และแกปั้ญหาดว้ยความรับผดิชอบ 

  วจิารณ์  พานิช (2555, น.16-21) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
วา่สาระวิชามีความส าคญัแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนั
การเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้เองของนกัเรียน 
โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความ 
กา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเองได ้สาระวชิาหลกั (Core Subjects) ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษา
ส าคญัของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และประวติัศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อ
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวชิาแกนหลกั ดงัน้ี 

  1)  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้
สู่โลกการท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณแลการแกปั้ญหา และการส่ือสารและการร่วมมือ 

  2)  ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะ
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือและความรู้ดา้นเทคโนโลย ี

  3)  ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบ
ความส าเร็จนกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิม
สร้างสรรค์ และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได ้(Accountability) และภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

  แพรดาว สนองผนั (2557, น.5-9) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถดา้นศกัยภาพ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ท่ีสามารถพฒันาได้โดยการเรียนรู้และฝึกฝน  แสดงออกในรูปการกระท าในการน าเอาความรู้ 
ทรัพยากร ปัจจยัทางการบริหารมาใชใ้นการด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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  1) ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารมีเทคนิคในการคิดเชิง            
กลยทุธ์ วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน มีเทคนิคในการตดัสินใจ
บนพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศ นอกจากน้ีจะตอ้งมีเทคนิคการสั่งการการมอบหมายงาน การ
ประเมิน การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการปฏิบติัการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ 
เทคนิคในการใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการ
ท างานแบบร่วมมือ  

  2)  ทกัษะดา้นมนุษย ์ (Human Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่น เขา้ใจใน
ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมและวฒันธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ อธัยาศยัท่ีดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั 
ยอมรับนับถือให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้างความศรัทธาแก่บุคคลรอบขา้ง 
สามารถท างานร่วมกบัคนไดทุ้กประเภท มีความเป็นกนัเองท างานแบบครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน 
นอกจากน้ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศการท างานแบบร่วมมือและเป็นประชาธิปไตย เปิดใจกวา้ง มุมมอง 
โลกทศัน์ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและน ามาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้าง
กิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ให้ความร่วมมือและบริการชุมชนในทุกๆ 
เร่ือง เช่น ความรู้ท่ีมีประโยชน์ วสัดุ ครุภณัฑ์ และการให้บริการอาคารสถานท่ี สามารถสร้างความ
ร่วมมือกบัสังคมโดยรอบและสามารถสร้างเครือข่ายภายนอกองคก์รได ้  

  3)  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถมอง
ภาพรวม ความสัมพนัธ์ ผลกระทบส่วนต่างๆ ขององคก์รจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนรวมไดอ้ยา่งชดัเจน     
มีความรอบรู้ในรอบด้านทั้งแนวนโยบายการจดัการศึกษา ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา สามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ไดก้วา้งไกลชดัเจน
สอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาและสถานการณ์เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
สามารถจดัองค์กรโครงสร้างหน้าท่ี ภารกิจไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละคน และ
สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนบนพื้นฐานของความมีเหตุผลได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

  4)  ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) หมายถึง 
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเสมอ เขา้ใจ
ในหลกัสูตรและมีหลกัสูตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์เหมาะสมกบับริบทและความตอ้งการของชุมชน ส่งเสริม
การจดัเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานและการสืบเสาะ เป็นตน้ นอกจากน้ีส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น ภาษาองักฤษและเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
นวตักรรม เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีห้องปฏิบติัการท่ีเพียงพอ และมี
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อินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี จดัให้มีห้องเรียนออนไลน์ ห้องสมุดดิจิตอลท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา จดัสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองและมีตารางการ
นิเทศท่ีชดัเจน จดับุคลากรให้สอนตามวิชาเอกหรือวิชาท่ีถนดั รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจยัเพื่อพฒันา
นกัเรียนรายคนอยา่งต่อเน่ือง และสามารถ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

  5)  ทกัษะดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถคิดนอก
กรอบไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ประยุกตเ์พื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถคิดเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบจากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม วิเคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูล
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ แกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์บูรณาการ และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกบัทุกภาคส่วน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหา ความตอ้งการเพื่อจดัท า
นโยบายและก่อใหเ้กิดผลดีต่อการพฒันาโรงเรียนในอนาคต  

  6)  ทกัษะดา้นการบริหาร (Administrative Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารเขา้ใจในหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร สามารถประยุกตแ์ละบริหารตามสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารงาน ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี
สามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และทรัพยากรต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งบริหาร
งบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจดัให้ชุมชนเป็น
ส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ และสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ 

  7) ทกัษะดา้นการวางแผน (Planning Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการวางแผนและสามารถวางแผนไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว สามารถวางแผนร่วมกนัทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการสถานศึกษา แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีมุ่ง
ให้เกิดผลดี คุม้ค่าต่อการศึกษาและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นสามารถวางแผนไดอ้ย่างมียุทธศาสตร์ 
ก าหนดกิจกรรม ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณไดอ้ยา่งชดัเจน จดัท าปฏิทิน
กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ จดัล าดบัความส าคญัของภาระงานไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถน าแผน              
ท่ีวางไวไ้ปสู่การปฏิบติัและก่อใหเ้กิดผลดีทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

  8) ทกัษะดา้นการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 
หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและสรุปไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงประเด็นเขา้ใจง่าย ส่ือสาร
ภาษาองักฤษและภาษาประเทศในอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเจรจา ต่อรอง โนม้นา้วและเกล้ียกล่อม 
เพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบติังาน สามารถน าการประชุม น าเสนอในท่ีสาธารณะไดอ้ย่างมืออาชีพ 
รวมทั้งสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ผลงานไปสู่ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รภายนอกได้
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ทนัเวลา ต่อเน่ืองและโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสาร 
เช่น Website, Line, Facebook เป็นตน้  

  9) ทกัษะดา้นการประเมิน (Evaluative Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีความรู้ความเขา้ใจใน
การประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน สามารถประเมินความสาเร็จการจดักิจกรรม และโครงการต่างๆ 
ของโรงเรียนได ้รวมทั้งสามารถประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบ อยา่งโปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาได ้ นอกจากน้ี
สร้างเคร่ืองมือท่ีมีความตรงและความเท่ียง มีเกณฑ์ ตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสามารถ
ประเมินไดห้ลากหลายวธีิทั้งท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ รวมทั้งสามารถสะทอ้นผลการประเมินได้
อยา่งรวดเร็ว เป็นกลัยาณมิตรเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึน  

  10)   ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร และการบริหารจดัการ
(Information and Communication Technology Management Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัจากหลากหลาย
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อการตดัสินใจ นอกจากน้ีใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูล 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาไปสู่องค์กรภายนอกได้อย่างต่อเน่ือง จดัให้มี
เทคโนโลยีส าหรับผู ้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลานได้ รวมทั้งใชเ้ครือข่ายเทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถเรียกใชง้านไดง่้ายสะดวกรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา และใช้
เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ประสบการณ์  

  11)  ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถ
น าองค์กรให้เป็นท่ียอมรับของสังคมและเป็นผูต้ามท่ีดีได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สร้างความ
ไวว้างใจ ความสามคัคีและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน สร้างคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีดีในการปฏิบติังาน สร้างให้ทุกคนมีความส าคญัและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน ให้ทุกคนในทีม
ร่วมกนัคิดแกปั้ญหาและรับผิดชอบร่วมกนั สนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเอง มีการแบ่งปันความรู้ 
สอนงานช่วยเหลือในกระบวนการท างานของทีม น าพาและพฒันาบุคลากรให้สามารถเป็นผูน้ า เป็น
วทิยากรในระดบักลุ่ม เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ รวมทั้งสร้างขวญัก าลงัใจ ยกยอ่งชมเชยและ
อ านวยความสะดวกในการท างาน 
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  วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2541 อา้งถึงใน แพรดาว สนองผนั, 2557, น.40–41) กล่าวว่า                 
ปี ค.ศ.2000 มีความหมายอยา่งยิ่งในแง่เร่ิมศตวรรษใหม่ ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยา่งรวดเร็วในแขนงต่างๆ ตามกระแสโลกาภิวตัน์เช่นทุกวนัน้ี ใครยืนอยูน่ิ่งอยูก่บัท่ีเฉยๆ หรือขยบั
ตวัอยา่งเช่ืองชา้ก็จะถูกคู่แข่งทิ้งห่างออกไป ดงันั้นองคก์รท่ีเตรียมพร้อมหรือองคก์รท่ีปรับตวัอยูต่ลอด 
ใครท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดเ้ร็วกว่าก็จะอยู่รอดและเติบโตได ้ หัวหน้างานงานหลงัยุค 2000 จึง
หมายถึง จึงควรเป็นบุคคลท่ีมี 5 ทกัษะ ดงัต่อไปน้ี  

  1) ทกัษะนกัแกปั้ญหา ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหวัหนา้งานควรรู้และเห็นชดั ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองความขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการผลิต หรือปัญหาจากตวัพนกังานเอง 
ยอดหวัหนา้งาน ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถคน้หาหรือระบุปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าวได ้และตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถ
ในการจดัการแกปั้ญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้หมดไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความเป็นนกั
แกปั้ญหา ท าให้ตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือ ส าหรับการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้ไม่เสียเวลา ไม่ใช่
แกปั้ญหาดว้ยการลองผดิลองถูก  

  2)  ทกัษะนกัปรับปรุงงาน/นกัเพิ่มผลผลิต ยอดหวัหน้างานตอ้งรู้จกัปรับปรุงงานท่ี
รับผิดชอบอยู่ให้ดีข้ึน มีความกา้วหน้ามากข้ึน โดยดูจากผลการปฏิบติังานท่ีมากกว่าเดิม (High 
Performance) เร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงใหดี้ข้ึนก็คือ คุณภาพ ตน้ทุน และเวลาส่งมอบ 
เม่ือปรับปรุงงานไดดี้ข้ึน ผลผลิตก็เพิ่มมากข้ึนดว้ย  

  3)  ทกัษะนกัสอนงาน ความเป็นหวัหนา้งานท าให้มีหนา้ท่ีตอ้งสอนงาน โดยเฉพาะ
การฝึกอบรม ยอดหวัหนา้งานตอ้งมีความเป็นนกัสอนงาน คือ พูดเป็น สอนเป็น อธิบายเร่ืองยากๆ ให้
ฟังเขา้ใจไดง่้าย การเป็นนกัสอนงานท าให้เราสามารถเปล่ียนบุคลิกภาพจาก “เจา้นาย” หรือ “ผูเ้ผด็จการ” 
เป็น “ผูใ้ห้ค  าปรึกษา” หรือ “ผูก้  ากบัติดตาม” ท าให้สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาดีข้ึน ท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือมากข้ึน  

  4)  ทกัษะนกัคิด การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัความเป็นนกัคิดดว้ย คือ
ไม่ใช่ท าเป็นอย่างเดียวตอ้งคิดเป็นดว้ย องค์ประกอบท่ีประสบความส าเร็จ มกัจะเป็นองค์กรท่ีมี
บุคลากรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) เป็นจ านวนมาก จึงสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่และ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้ได ้หวัหนา้งานท่ีรู้จกัใชส้มอง รู้จกัใชค้วามคิดคือ คิดเป็น ก็จะไดเ้ปรียบ
และเป็นท่ีตอ้งการของทุกองค์กร นกัคิดท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนทุกวนัคือ “นกัคิดสร้างสรรค์” ซ่ึง              
ทุกคนสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดได ้ 

  5)  ทกัษะนกัเรียนรู้ ยอดหวัหนา้งานตอ้งมีความเป็นนกัเรียนรู้ดว้ย การเป็น นกัเรียนรู้
ท าใหไ้ม่วนเวยีนกบัความผดิซ ้ าซาก กา้วสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ได ้การเรียนรู้คือ การไดป้ระสบการณ์
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จากการท างาน เพิ่มความรู้ เพิ่มทกัษะ ดงันั้น การเป็นนกัเรียนรู้ ก็จะเป็นทั้งนกัแกปั้ญหา นกัปรับปรุง
งาน นกัสอนงาน และนกัคิดรวมกนัไปในตวั 

  พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560, น.39) ทกัษะการบริหาร หมายถึง ความรู้ ความ 
สามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงานท่ีแสดงออกให้เห็นต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใน 5 ทกัษะตาม
แนวคิดของ เดรค และ โร และ แคทซ์ ไดแ้ก่ ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้นมนุษย
สัมพนัธ์ ทกัษะทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นการสอน และทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

  1)  ทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ในการเขา้ใจระบบโครงสร้างของคน โครงสร้าง
ต าแหน่ง นโยบายการจดัการศึกษา และระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั เพื่อบริหารการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  2)  ทกัษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จงัหวดัปทุมธานี ในการท างานให้บรรลุผล โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายในมหาวิทยาลยั ตลอดจนประสานงาน
และการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน  

  3)  ทกัษะทางดา้นเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เก่ียวกบัวธีิการ กระบวนการด าเนินงานและเทคนิคต่างๆ
ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  

  4)  ทกัษะทางดา้นการสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน การพูด การอธิบาย 
เพื่อใหผู้ฟั้งและนกัศึกษาเกิดความเขา้ใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างาน ความเป็นกนัเอง
กบับุคคลรอบขา้ง จนสามารถสาธิตใหอ้าจารยดู์เป็นตวัอยา่ง และท าใหค้ณาจารยเ์กิดความยอมรับและ
ศรัทธา  

  5)  ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้และสติปัญญาของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในการพฒันาการปฏิบติังานในระดบัต่างๆ
ใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ร 

  Baird (2006 อา้งถึงใน แพรดาว สนองผนั, 2557, น.34) โดย Harvard Business  
School กล่าววา่ ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี    

  1) ทกัษะในการส่ือสารท่ีจะท าใหส้ามารถพดูและเขียนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ    
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  2) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีสามารถรับรู้และรับฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการส่ือออกมา 
จริงๆ     

  3) ทกัษะในการคล่ีคลายความขดัแยง้ เพื่อรับมือกบัช่วงเวลาแห่งการต่อตา้น และ 
ความตึงเครียดท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้   

  4) ทกัษะในการเจรจาต่อรองท่ีจะท าใหก้ลุ่มต่างๆ ท างานร่วมกนัได ้   
  5) ทักษะในการสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผู ้คนเช่ือถือและพยายามท่ีจะบรรลุ 

เป้าหมายร่วมกนั 
  ไกรศร เจียมทอง (2561, น.9-10) ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

หมายถึง การปฏิบติัตนของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลปะ มีความรู้ความช านาญ                  
มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมบริหาร เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ทกัษะ ดงัน้ี 

  1) ทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยี หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนน่าเช่ือถือเขา้ใจง่าย ทั้งการพูด  
การเขียนสามารถสรุปประเด็นไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง รัดกุม สามารถเจรจาต่อรองน าเสนอความคิดไดท้ั้ง
ระหวา่งบุคคล ระดบักลุ่ม และในท่ีสาธารณะ ส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน
อ่ืนๆ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาไหแ้ก่ชุมชนและองคก์รภายนอก
ดว้ยวธีิการและช่องทางท่ีหลากหลายโดยอาศยัเทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
  1) ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว วิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งสามารถตีความ
และแปลความหมายขอ้มูลท่ีซับซ้อน ประเมินความส าคญัขององค์ประกอบและเช่ือมโยงขอ้มูล
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีคุณภาพบนพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศ 
  2) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนโดยจะตอ้งเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์มีมนุษยส์ัมพนัธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล รู้จกัการยืดหยุ่น
เห็นคุณค่าใหเ้กียรติผูอ่ื้น สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความเช่ือใจยอมรับซ่ึงกนัและกนัรับฟังความคิดเห็น 
  3) ทกัษะด้านเทคนิค หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีเทคนิคแนวคิดวิธีการ รวมไปถึงกระบวนการใหม่ๆ ในการปฏิบติังานมี
เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ การระดมทางความคิดซ่ึงอาจก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ มีเทคนิคในการ
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ส่ือสารการน าเสนออย่างมืออาชีพ หน่วยงานรวมไปถึงมีเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีทนัสมยั 
  4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม ค าสอนของหลกัศาสนา 
มีจรรยาบรรณและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดกบัตนเอง ครู นักเรียนและ
บุคคลทัว่ไป ยดึระบบธรรมาภิบาล 
  5) ทกัษะดา้นสร้างสรรคน์วตักรรม หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 กระบวนการของการปรับเปล่ียนโอกาสไปสู่แนวคิด
ใหม่ๆ ท่ีสามารถจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่บุคคลทัว่ไปได ้เป็นการน าเอาขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้น าเอานวตักรรมมาสู่การปฏิบติั  
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 2.3.2  การสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

ตารางที ่2.1  ผลการสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ทกัษะ 
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ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์          2 
ทกัษะดา้นในการก าหนดนโยบาย
และการปกครอง 

         1 

ทกัษะการส่ือสาร          6 
ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร          3 
ทกัษะการวางแผนและการพฒันา
หลกัสูตร 

         1 

ทกัษะการจดัการเรียนรู้          2 
ทกัษะการประเมินผลงานและการ
บริหารบุคลากร 

         1 

ทกัษะในการบริหารจดัการ
บุคลากร        

  
2 

ทกัษะการวจิยัทางการศึกษา การ
ประเมินผลและการวางแผน 

         2 

ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็น
ผูน้ า        

  
1 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการคิด
สร้างสรรค ์

         5 

ทกัษะการแกปั้ญหา          2 
ทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใช้
ดิจิทลั 

         4 
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ตารางที ่2.1  ผลการสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
            ทกัษะ 
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ทกัษะทางานเป็นทีม          2 
ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้          1 
ทกัษะการก าหนดทิศทางองคก์ร          1 
ทกัษะการรับรู้ไว          1 
ทกัษะการตดัสิน          1 
ทกัษะมุ่งผลสมัฤทธ์ิ          1 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล          2 
ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม          2 
ทกัษะดา้นความยดืหยุน่และการ
ปรับตวั 

         1 

ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะทาง
วฒันธรรม 

         1 

ทกัษะดา้นเทคนิค          2 
ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์          4 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด          2 
ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน          1 
ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ          1 
ทกัษะนกัปรับปรุงงาน/นกัเพ่ิม
ผลผลิต        

  
1 

ทกัษะนกัสอนงาน          1 
ทกัษะนกัเรียนรู้          1 
ทกัษะดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม          1 
ทกัษะในการคล่ีคลายความขดัแยง้            1 
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ตารางที ่2.1  ผลการสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
        ทกัษะ 
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ทกัษะในการเจรจาต่อรอง          1 
ทกัษะในการสร้างแรงจูงใจ          1 
ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ          1 
ทักษะนักปรับปรุงงาน /นักเ พ่ิม
ผลผลิต        

  
1 

ทกัษะนกัสอนงาน          1 

 
 จากการสังเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ตามตารางท่ี 2.1 ได้

ศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการทางดา้นการศึกษา ซ่ึงมีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ท่ีตรงกนัประกอบนกัวิชาการทางดา้นการศึกษาดงัน้ี Hoyle, English and Steffy (2005); Weigel (2012);    
กรรณิกา เรดมอนด์ (2559); ศศิตา เพลินจิต (2558); แพรดาว สนองผนั (2557); วิฑูรย ์สิมะโชคดี
(2557); พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560); Baird (2006) และ ไกรศร เจียมทอง (2561) โดยใชเ้กณฑ์ใน
การสังเคราะห์ท่ีมีระดบัความถ่ีตั้งแต่ 3 ข้ึนไป จะไดท้กัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ดงัน้ี 

 1)  ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
 2)  ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร (Skills in Organizational Management) 
 3)  ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (Critical andcreative thinking skill)  
 4)  ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั (Technological anddigital literacy skills) 
 5)  ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) 
 สรุปไดว้่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารในการใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจดัการ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ทกัษะ
ต่างๆ ดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 2) ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร (Skills in 
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Organizational Management) 3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical andcreative 
thinking skill) 4) ทกัษะทางเทคโนโลยี และการใชดิ้จิทลั (Technological anddigital literacy skills)   
และ 5) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) 

 2.3.3 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  จากการสังเคราะห์แนวคิดเบ้ืองตน้ ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ประกอบไปดว้ย 5 ทกัษะ จากนั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาสังเคราะห์และจดักลุ่มทกัษะในแต่ละดา้นจากเอกสาร 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

  1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร 
ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดการรับรู้ร่วมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั
ท าใหเ้กิดความร่วมมือ มีความชดัเจนในค าสั่งมอบหมายงาน สามารถเจรจาต่อรองโนม้นา้ว และสร้าง
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน รวมไปถึงการให้ค  าแนะน าหรือช้ีแนะให้บุคลากรปฏิบติัตามไดอ้ย่าง
โดดเด่น เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

  2) ทกัษะการบริหารจดัการองค์การ(Skills in Organizational Management) หมายถึง 
กระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการจดัระเบียบกิจกรรมต่างๆ มีการบริหาร
โครงการ กิจกรรม ทรัพยากรและสามารถประยุกต์การบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง            
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จดัให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจดัการและมอบหมายงานให้บุคลากร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

  3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical andcreative thinking skill) 
หมายถึง กระบวนการทางสมองในการแปลความหมายของขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าไดอ้ยา่งเป็นระบบจากส่วนยอ่ยๆ ไปหาส่วนใหญ่ไดอ้ย่างเป็นองคร์วม คิดแกปั้ญหา
ดว้ยวิธีการใหม่ เป็นแบบอยา่งและกระตุน้ให้บุคลากรไดริ้เร่ิมความคิดใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติับติั
งานอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดผลดีในการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

  4) ทกัษะทางเทคโนโลยี และการใชดิ้จิทลั (Technological anddigital literacy skills) 
หมายถึง การใชเ้คร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว สารถน าเทคโนโลยีดิจิตอล
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมาใช้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน มีการบริหารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการใช้
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เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อการ
พฒันาองคก์ารใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

  5) ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations skill) หมายถึง ความสามารถใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความยืดหยุน่ เขา้ใจความแตกต่างและความตอ้งการของแต่บุคคล มีวิธีการ
ต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานอยา่งเต็มความสามารถ มีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของ
มนุษย ์สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล และเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายใน
สถานศึกษาตลอดจนประสานงานและการใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน 
 

2.4  บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 สภาพทัว่ไป 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงมีเขตบริการการศึกษา 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี และอ าเภอหนองเสือ 
 วสิัยทศัน์ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีคุณภาพ และ
มาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยอยา่งมีความสุข 
 พนัธกิจ 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่ง 
ทัว่ถึง 
 2) ส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  

 3) ส่งเสริมและพฒันา ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติั 
งานอยา่งมีประสิทธิภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ  

 4) พฒันาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนหลักการกระจายอ านาจตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล 
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 5) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ค่านิยมขององคก์าร 

 “พฒันางาน  บริการดี  มีคุณธรรม  น าสังคม” 
 เป้าประสงค ์

 1) นักเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยัและมีคุณภาพและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 2) ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒันธรรมการท างาน
ท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 

 4) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขบัเคล่ือน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

 5) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเนน้การท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจดัการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา และกระจายอ านาจความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 
 กลยทุธ์ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  
      1) จดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
      2) พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 
      3) ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4) ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
     5) จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    6) พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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 ภารกิจและขอ้มูลพื้นฐาน 
1) ภารกิจ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับผิดชอบบริหารจดัการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ มีโรงเรียนภาครัฐ
จ านวน 67 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน จ านวน 45 โรงเรียน รวม 112 โรงเรียน มีภารกิจส าคญัคือ 
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา  
ใหป้ระชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบงัคบัทุกคน รวมทั้งพฒันาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ได้รับการพฒันาเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถแข่งขนัใน
ระดบัสากลได ้
 2) ขอ้มูลพื้นฐาน 
  จ านวนโรงเรียนภาครัฐในสังกดัแยกตามเขตพื้นท่ีอ าเภอ ดงัน้ี 

  อ าเภอล าลูกกา  มีจ านวน 30 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 
- ขนาดเล็ก   4     โรงเรียน 
- ขนาดกลาง   24   โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่   2     โรงเรียน 

  อ าเภอธญับุรี  มีจ  านวน 11 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 
- ขนาดเล็ก   1    โรงเรียน 
- ขนาดกลาง   4    โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่   2    โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่พิเศษ  4  โรงเรียน 

  อ าเภอหนองเสือ  มีจ านวน 26  รงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 
- ขนาดเล็ก   9    โรงเรียน 
- ขนาดกลาง   16  โรงเรียน 
- ขนาดใหญ่   1    โรงเรียน 

  จ านวนโรงเรียนภาคเอกชนในสังกดัแยกตามเขตพื้นท่ีอ าเภอ ดงัน้ี 
  อ าเภอล าลูกกา      20  โรงเรียน 

อ าเภอธญับุรี         23  โรงเรียน 
อ าเภอหนองเสือ   2    โรงเรียน 
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 ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

ตารางที ่2.2  รายช่ือสถานศึกษา จ านวนครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ปทุมธานี เขต 2  จ  านวน 67 โรงเรียน 

ล าดบัท่ี รายช่ือโรงเรียน ครู 
1 วดัเขียนเขต 155 
2 ชุมชนประชาธิปัตยว์ทิยาคาร 101 
3 วดัอยัยกิาราม 79 
4 ธญัญสิทธิศิลป์ 78 
5 วดัลาดสนุ่น 72 
6 วดัแสงสรรค ์ 57 
7 วดัคลองชนั 56 
8 ชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม 50 
9 วดัมูลจินดาราม 40 

10 ชุมชนบึงบา 35 
11 วดักลางคลองส่ี 28 
12 วดัโพสพผลเจริญ 27 
13 วดัประยรูธรรมาราม 27 
14 ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์ 26 
15 ทองพลูอุทิศ 24 
16 วดัปัญจทายกิาวาส 24 
17 วดันาบุญ 23 
18 สหราษฎร์บ ารุง 22 
19 ชุมชนวดัท าเลทอง 22 
20 เจริญดีวทิยา 22 
21 วดัศรีสโมสร 21 
22 วดัสุวรรณ 21 
23 วดัดอนใหญ่ 21 
24 อยูป่ระชานุเคราะห์ 20 
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ตารางที ่2.2  รายช่ือสถานศึกษา จ านวนครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ปทุมธานี เขต 2  จ  านวน 67 โรงเรียน (ต่อ) 

ล าดบัท่ี รายช่ือโรงเรียน ครู 
25 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 20 
26 รวมราษฎร์สามคัคี 19 
27 วดัพิรุณศาสตร์ 19 
28 วดัราษฎรบ ารุง 18 
29 วดัธญัญะผล 18 
30 วดัขมุแกว้ 17 
31 วดัเกตุประภา 17 
32 กลางคลองสิบ 17 
33 วดัมงคลรัตน์ 17 
34 วดัชยัมงัคลาราม 17 
35 วดัสมุหราษฎร์บ ารุง 17 
36 วดัสระบวั 16 
37 วดัจุฬาจินดาราม 16 
38 คลองสิบสาม(ผวิศรีราษฏร์บ ารุง) 16 
39 ร่วมจิตประสาท 15 
40 หิรัญพงษอ์นุสรณ์ 14 
41 วดัสุขบุญฑริการาม 14 
42 วดัสอนดีศรีเจริญ 14 
43 วดัพวงแกว้ 14 
44 วดัปทุมนายก 14 
45 วดัแจง้ล าหิน 14 
46 วดัเจริญบุญ 13 
47 ราษฎร์สงเคราะห์วทิยา 13 
48 วดัศรีคคัณางค ์ 12 
49 นิกรราษฎร์บ ารุงวทิย ์ 12 
50 วดัโปรยฝน 12 

 



 
 

62 
 

ตารางที ่2.2  รายช่ือสถานศึกษา จ านวนครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ปทุมธานี เขต 2  จ  านวน 67 โรงเรียน (ต่อ) 

ล าดบัท่ี รายช่ือโรงเรียน ครู 
51 วดัจตุพิธวราวาส 11 
52 นิกรราษฎร์บูรณะ 11 
53 วดัพืชอุดม 9 
54 วดันิเทศน์ 9 
55 วดัลานนา 9 
56 ศาลาลอย 7 
57 วดัแสงมณี 7 
58 วดัธรรมราษฏร์เจริญผล 7 
59 ร่วมใจประสิทธ์ิ 7 
60 วดัประชุมราษฏร์ 7 
61 วดัทศทิศ 6 
62 วดัอดิศร 5 
63 วดันพรัตนาราม 5 
64 แสนช่ืนปานนุกลู 5 
65 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถมัภ)์ 5 
66 วดัโสภณาราม 5 
67 แสนจ าหน่ายวทิยา 4 

รวม 1,575 
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ดงัน้ี 

  โชคชยั นาไชย (2559) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม วตัถุประสงคคื์อ  
1) เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
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มหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัมหาสารคามจ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 3) เพื่อศึกษา
แนวทางการพฒันาการใชท้กัษะ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัพบวา่ 1) ทกัษะการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการเจรจา ดา้นการกระจายความเป็นธรรม ดา้นการวิเคราะห์สถานการณ์ และดา้น
การใชอ้ านาจตามล าดบั 2) การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ วุฒิ การศึกษา 
และประสบการณ์ในต าแหน่ง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง แตกต่างกนั มีทกัษะการบริหารความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางการพฒันาทกัษะการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
แนวทางท่ีส าคญั คือ (1) ดา้นการวเิคราะห์ สถานการณ์ ผูบ้ริหารควรใชว้ธีิการระงบัความขดัแยง้ไม่ให้
สถานการณ์ลุกลามบานปลาย (2) ดา้นการเจรจา ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัมนุษยส์ัมพนัธ์เจรจาให้คู่ขดัแยง้
เขา้ใจ มีทศันคติท่ีดีต่อกนั (3) ด้านการกระจายความเป็นธรรม ผูบ้ริหารควรหาแนวทางแกปั้ญหา 
ร่วมกนัเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง (4) ดา้นการใชอ้ านาจ ผูบ้ริหารควรแกปั้ญหาโดยยึด
เป้าหมายของงานเป็นส าคญั 

  กรรณิกา เรดมอนด์ (2559) ท าวิจยัเร่ือง ตวับ่งช้ีทกัษะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวตัถุประสงค์ คือ พฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งช้ีทกัษะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี               
1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ี เพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 2) ทดสอบ
ความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์3) ตรวจสอบ
ค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้น
การวิจยั 72 ตวับ่งช้ี ได้รับการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวั โดยมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20%  2) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีทกัษะภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์( χ2 ) เท่ากบั 34.88 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 25 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.09 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งที-ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.03 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 3) ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบหลกั
มีค่าระหวา่ง 0.84–0.95 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบหลกั ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบยอ่ย               
มีค่าระหว่าง 0.70–0.92 และค่าน ้ าหนกัตวับ่งช้ี มีค่าระหวา่ง 0.46–0.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุก             
องคป์ระกอบยอ่ย และทุกตวับ่งช้ี 

  ศศิตา เพลินจิต (2558) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วตัถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่  

  1) ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ดา้น
ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ รองลงมาคือ ดา้นทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม ดา้นความ
ยืดหยุ่นและการปรับตวั ดา้นการเป็นผูส้ร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้ และดา้นการริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเอง  

  2) การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 

  สุริยา ทองยงั (2558) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัตะล่อม สังกดั
กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัตะล่อม 2) เพื่อทราบแนวทาง              
การพฒันาการทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียนวดัตะล่อม ผลการวิจยัพบวา่ 1) ทกัษะผูบ้ริหารโรงเรียน              
วดัตะล่อม สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามค่ามชัฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ทกัษะของผูบ้ริหารด้านความรู้ความคิด  ทกัษะของผูบ้ริหารด้าน
การศึกษาและการสอน ทกัษะของผูบ้ริหารดา้นเทคนิค ทกัษะของผูบ้ริหารดา้นมนุษยแ์ละทกัษะของ
ผูบ้ริหารดา้นมโนภาพ 2) แนวทางการพฒันาทกัษะผูบ้ริหารโรงเรียนวดัตะล่อม สังกดักรุงเทพมหานคร 
ดงัน้ี 1) ทกัษะ ผูบ้ริหารดา้นมโนภาพ ควรพฒันาวสิัยทศัน์กวา้งไกลในการบริหารจดัการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจใหบุ้คลากรในโรงเรียนปฏิบติัตาม และ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไวอ้ย่างเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
ประกอบกบัตอ้งมีแผนงานในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 2) ทกัษะผูบ้ริหารดา้นมนุษย  ์ คือ การ
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีโอกาสใน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความสามารถของบุคลากร
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รวมถึงการยกยอ่งใหเ้กียรติกนัในฐานะของคนท่ีอยูใ่นสายงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ทกัษะผูบ้ริหาร
ดา้นเทคนิค ควรมีการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้ทคนิคและวิธีการต่างๆ
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการ
บริหารโรงเรียนไดอ้ย่างเพียงพอกบัความตอ้งการของโรงเรียน และมีประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด ทั้งยงั
สามารถใชว้ธีิการต่างๆ เพื่อช่วยเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเป็นระบบ 

  แพรดาว สนองผนั (2557) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ              
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษา
ทกัษะของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะ
ดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้นความรู้ความคิด ทกัษะดา้นการ
บริหาร ทกัษะดา้นการวางแผน ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะดา้นการประเมิน 
ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารจดัการ  และทกัษะดา้นการ
สร้างทีมงาน โดยทกัษะท่ีมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุดและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัแรก คือ 
ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน ส่วนแนวโนม้เป็นไปไดม้ากและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารจดัการ 
  บุณยวรีย ์เศวตวงศ์สกุล (2557) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 วตัถุ 
ประสงค์คือ ศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์ในการอบรมเชิงบริหารต่อปี ผลการวิจยัพบว่า                       
1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบวา่ โดยภาพรวมมีทกัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า มีทกัษะการบริหารอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะด้าน
การศึกษาและการสอน รองลงมาตามล าดบัคือทกัษะดา้นมนุษย์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะ
ดา้นเทคนิค และทกัษะดา้นความรู้ความคิด 2) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 1) จ  าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารไม่แตกต่างกนั 2) จ  าแนกตามประสบการณ์ใน
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การท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีทกัษะการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) จ  าแนกตามประสบการณ์ในการอบรมเชิงบริหารต่อปีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
  อ านวย พลรักษา (2556) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ผลการวจิยัพบวา่  

  1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้น โดย
ดา้นท่ีมีทกัษะสูงสุดคือ ดา้นมนุษย ์รองมาคือ ดา้นเทคนิค ส่วนดา้นท่ีมีพฤติกรรมต ่าสุด ดา้นความคิด 
รวบยอด  

  2) การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพมีพฤติกรรมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.02 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมสูงกวา่ครูผูส้อน และเม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีพฤติกรรมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งภาพรวมและรายด้านเช่นเดียวกนั โดยบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี มีพฤติกรรมสูงกวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 11–20 ปี และ
ต ่ากวา่ 10 ปี ตามล าดบั 
   จนัทร์เพญ็ ธนะฤกษ์ (2555) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 วตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามสภาพจริงกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ และเปรียบเทียบทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดั
กาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ผลการวจิยัพบวา่  
  1) ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารมีทกัษะทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคือ ทกัษะทาง
ความคิดรวบยอด ทกัษะทางมนุษย ์และทกัษะทางเทคนิค  
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  2) ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 8 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

  3) ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกัษะ
ทางความคิดรวบยอด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทกัษะทางเทคนิค และ
ทกัษะทางมนุษยมี์ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  จิราภา เพียรเจริญ (2555) ท าวิจยัเร่ือง บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัปรทุมธานี 
วตัถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ในการปฏิบติัของผูบ้ริหารและครู ตาม
ขอ้มูลภูมิสังคมคือ ต าแหน่ง ท่ีตั้ง และขนาดของโรงเรียน เก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ของครูตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี  
ผลการวจิยัพบวา่   
  1) ผูบ้ริหารและครูมีระดบัการเรียนรู้ในการปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารในการ
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครู ตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั
ปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณรเป็นรายดา้นพบวา่มีการปฏิบติัอยูอ่ยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยดา้นการก าหนดนโยบายและแผนการจดัการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน
สูงสุด ด้านการจดัสรรงบประมาณ และจดัทุนสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนอยู่ในระดบัต ่า ส่วนด้านการส่งเสริมการพฒันาครู มีค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนต ่าสุด ตาม 
ล าดบั 
  2) ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ในการปฏิบัติของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกับ
บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี ตามขอ้มูลภูมิสังคม คือ ต าแหน่ง ท่ีตั้ง และขนาดของโรงเรียน
พบว่าไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ผลการเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนหลายด้าน พบว่า การก าหนด
นโยบายและแผนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีมีระดบัการรับรู้ในการปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั .01 และดา้นการส่งเสริมการพฒันาครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 
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 2.5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
  งานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21
ดงัน้ี 

  โคลแมน (Coleman, 2008) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้และกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน ความสามารถในการสร้างองค์กรมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูใ่นความทา้ทายของการปรับปรุงโรงเรียน เป้าหมายของการปรับปรุงโรงเรียน
คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลและ
ความรู้ท่ีใชร่้วมการผา่นการจดัการความรู้และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการประสิทธิภาพการท างาน   
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีได้รับการพฒันาวิชาชีพท่ีเหมาะสมและทัว่ถึงในการจดัการ
ความรู้และกลยุทธ์จะตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึง มีความสามารถท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุง
ขอ้มูลโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการ และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้ในการ
ตดัสินใจท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 

  คินเดรด (Kindred, 1975, p.223-A) ผูว้ิจยไดศึ้กษาเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีไม่มีทกัษะทางการบริหารทั้ง 3 ดา้น คือ ทกัษะทางดา้น ความคิด 
ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะทางด้านเทคนิค ท าให้เกิดปัญหา ดงัน้ี ความมีอคติ การขาด
เป้าหมายท่ีแน่นอน การขาดคุณสมบติัผูน้ าท่ีดี การขาดแผนงานท่ีดี และการเกิดบรรยากาศความขดัแยง้ 

  ไรซ์ (Rice, 1971) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมของอาจารยใ์หญ่โรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทรรศนะของอาจารยใ์หญ่ และครูโรงเรียนประถมศึกษาเขตแม่น ้ าซาววานนาตอนกลางรัฐจอร์เจีย 
โดยทดสอบนยัส าคญัของความแตกต่างของทรรศนะของอาจารยใ์หญ่ และครูท่ีมีต่อพฤติกรรมของ
ผูน้ าของอาจารยใ์หญ่ในเร่ืองต่อไปน้ี การเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการประนีประนอม ความ
อดทนต่อความไม่แน่นอน ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน การวางแผน ความอดทนต่อการ
ขาดระเบียบวินัย การรู้จกักบับทบาท ขาดระเบียบวินัย การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงาน ความ 
สามารถในการคาดการณ์ได้ถูกตอ้ง ความสามารถในการบูรณาการ มุ่งความเจริญก้าวหน้า ผลการ                  
วิจยัพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัระหว่างทรรศนะของอาจารยใ์หญ่ และครูโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรม ผูน้ าของอาจารยใ์หญ่ในดา้นความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจ การมี
วิจารณญาณ การเนน้ท่ีผลงานและ ความสามารถในการบูรณาการหัวขอ้ต่างๆ ท่ีน ามาอภิปรายปัญหาได้
รวมถึงพื้นฐานทางการศึกษาของครูท่ีสอนเด็กวยัก่อนประถมศึกษา และฝ่ายบรรณารักษข์องโรงเรียน 
การให้ความร่วมมือระหว่างครู เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ์ และ พ่อ แม่ ผูป้กครอง บุคลิกและอุปนิสัยของ
เด็กวยัก่อนประถม พฒันาการท่ีจะปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับการใชห้อ้งสมุดของโรงเรียน 
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  Roberts (1995) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ในความส าเร็จของ
ตนเองของอาจารยใ์หญ่กบัวธีิการจดัการความขดัแยง้กบัครู ผลการวิจยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
ระหว่างความเช่ือมัน่ในความส าเร็จของตนเอง และแบบการจดัการความขดัแยง้ของอาจารยใ์หญ่               
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุบ่งบอกว่า ความส าเร็จของตนเอง และแบบการจดัการกบัความ
ขดัแยง้แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั เม่ือจ าแนกตามตวัแปร เช้ือชาติ ประสบการณ์ในวงการศึกษา 
และระดบัการศึกษา 

  วิคโต ้(Willeto, 2001) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าเพื่อประสิทธิผลของ
องคก์าร โดยศึกษาผลจากการด าเนินกิจกรรมการพฒันาภาวะผูน้ า 4 กิจกรรมในกลุ่มผูบ้ริหารวิทยาลยั
ระดบัวทิยาเขตในฐานะท่ีเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการบริหารงานเพื่อบรรลุพนัธกิจของวิทยาลยั โดยมีกลุ่ม
ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบในการศึกษา คือ คณบดี เจ้าหน้าท่ีวิทยาเขต ผูใ้ห้ข้อมูลเพื่อการประเมิ นและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเน้ือหาลงใน leadership educational plan (LEAP II) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการวจิยั ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาภาวะผูน้ าเป็นแนวทางในการน าไปสู่ความมี
ประสิทธิผลของสถาบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี  
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.3  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูในสถาศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 67 โรงเรียน ซ่ึงมีครู
ในสถาศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  านวน 1,575 คน   
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถาศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 310 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ เครซ่ี 
และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิแบบมีสัดส่วน จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ประกอบดว้ย สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
  ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ขนาดของสถานศึกษา ประชากร(คน) กลุ่มตวัอยา่ง(คน) 
สถานศึกษาขนาดเล็ก   88 18 
สถานศึกษาขนาดกลาง   804 158 
สถานศึกษาขนาดใหญ่   270 53 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 413 81 

รวมทั้งส้ิน 1,575 310 
ทีม่ำ :  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2561) 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า              

5 ระดบั (rating scale) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) มี 5 ระดบั ซ่ึงมี
ความหมาย  ดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบั มาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

3.3  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมอื  
 3.3.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารต ารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทกัษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวบรวมขอ้มูลมาใช้เป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  
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 3.3.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั  และตวัแปรทุกตวัตาม
กรอบแนวคิดและขอบเขตของการวจิยั 

 3.3.3 เสนอแบบสอบถามฉบบัร่างต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความครอบคลุมดา้นเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 

 3.3.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้จึง
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นของความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (content validity) ผูเ้ช่ียวช าญทั้ง 5 ท่าน ไดต้รวจสอบคุณภาพในดา้นความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาดว้ยวธีิการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC : index of item - 
objective congruence) ก าหนดเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1  ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจคาถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  ใหค้ะแนน    0  ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่คาถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  ใหค้ะแนน  -1   ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่คาถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  โดยใชสู้ตร ค่า  IOC   ดงัน้ี 
 

n

R
  IOC 
  

 

เม่ือ  IOC  แทน  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 

R   แทน  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
n     แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถาม โดยพิจารณาจากข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งน าไปปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะทาง
เทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล และทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบว่า ได้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1 จ  านวน 33 ขอ้ ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.8 จ  านวน 6 ขอ้ และค่าดชันี ความสอดคลอ้ง
กบัเท่ากบั 0.6 จ  านวน 3 ขอ้ 

 3.3.5 น าเคร่ืองมือท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัครูใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง)  
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จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)             
ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.98 

 3.3.7 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาจัดท าเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์              
แลว้น าไปใชใ้นการวจิยัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี  
 1) ติดต่อจดัท านงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากงานบณัฑิตศึกษา คณะ                

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงมลธญับุรี ถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 2) ติดต่อขอหนงัสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3) ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง จากการส่งแบบสอบถามไป จ านวน
310 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 4) น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีมีความ
ถูกตอ้งครบถว้นมาจดัเรียงขอ้มูลแยกขอ้มูลและตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 เม่ือผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแปลงค่าแลว้ท าการบนัทึกในตารางบนัทึกขอ้มูล 
 2) น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

  (2.1) การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
โดยใช้การแจกแจงหาความถ่ี และหาค่าร้อยละ จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์
ท างาน 

  (2.2) ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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  (2.3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบดว้ย              
ค่าที (t-test) ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ใช้การทดสอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) 

 

3.5  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั โดยใชส้ถิติในการศึกษา ดงัน้ี 
 3.5.1 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  เม่ือไดรั้บขอ้มูลครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน า

แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ประมวลผลและหาค่าสถิติ ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

  1) แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารแจกแจงหาความถ่ี และหาค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 

  2) แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  เป็นรายขอ้และภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  

 3.5.2 สถิติพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
1) ความถ่ี (Frequency) 
2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
4) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.5.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการวจิยั ประกอบดว้ย 
1) การทดสอบค่าที (t - test) 
2) การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน
ท่ีแตกต่างกนั การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัก าหนดเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางและแบบบรรยาย เพื่อความสะดวกและความกระชบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติ โดยใช้การแจกแจงหาความถ่ี  และหาค่าร้อยละ จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ
ด้วยค่าที (t-test) ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ใช้การทดสอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปล
ความหมายการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัลลกัษณ์ต่าง  แทนความหมาย ดงัน้ี 
 n แทน กลุ่มตวัอยา่ง 
 x̅ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 F  แทน ค่าสถิติท่ีใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีของประชากรมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 sig.  แทน ค่าจริงของความน่าจะเป็น 
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 SS แทน ผลรวมก าลงัสอง  
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติ โดยใช้การแจกแจงหาความถ่ี และหาค่าร้อยละ จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา  
  และประสบการณ์ท างาน   

n  =  310 
ตวัแปรภูมิหลงั  จ านวน ร้อยละ 

เพศ 1. ชาย 47 15.2 
2.  หลิง 263 84.8 

รวม 310 100.0 
ระดบัการศึกษา 1.  ปริลลาตรี 231 74.5 

2.  ปริลลาโท 76 24.5 
3.  ปริลลาเอก 3 1.0 

รวม 310 100.0 
ประสบการณ์ท างาน 1.  นอ้ยกวา่  5  ปี 99 31.9 

2.  5 – 10  ปี 114 36.8 
3.  10  ข้ึนไป 97 31.3 

รวม 310 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหล่ เป็นเพศหลิง จ านวน 263 คน คิดเป็น

ร้อยละ 84.8 มีการศึกษาระดบัปริลลาตรี จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และประสบการณ์
ท างาน 5 - 10 ปี จ  านวน 114  คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะของ 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ปทุมธานี เขต 2  เป็นรายดา้น 

 n = 310 
ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. ทกัษะการส่ือสาร 3.98 0.66 มาก 3 
2.  ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร 4.01 0.59 มาก 1 
3. ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 3.92 0.69 มาก 4 
4. ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั 3.82 0.62 มาก 5 
5. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3.98 0.64 มาก 2 

รวม 3.94 0.64 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.94, S.D.=0.64) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะด้านการบริหารจัดการองค์การ มีค่า เฉลี่ยสูง ท่ีสุด ( ̅=4.01, 
S.D.=0.59) รองลงมาเป็นทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ีย ( ̅=3.98, S.D.=0.64) และทกัษะทาง
เทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ( ̅=3.82, S.D.=0.62)  
 

ตารางที ่4.3   ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการส่ือสาร เป็นรายขอ้ 

n = 310 
ทกัษะการส่ือสาร  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

1. ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล 
ความรู้ ประสบการณ์ ไดเ้ป็นอยา่งดี 4.09 0.71 มาก 1 

2. ผูบ้ริหารมีวธีิการในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 

3.94 0.63 มาก 8 
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ตารางที ่4.3   ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการส่ือสาร เป็นรายขอ้ (ต่อ) 

n = 310 
ทกัษะการส่ือสาร  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

3. ผูบ้ริหารมีวธีิการส่ือสารท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดการรับรู้
ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัท าใหเ้กิดความ
ร่วมมือในองคก์าร 

3.87 0.62 มาก 12 

4. บริหารสามารถเจรจาต่อรอง โนม้นา้ว เพื่อใหเ้กิดผลดี             
ในการปฏิบติังานของบุคลากร 

4.02 0.65 มาก 5 

5. ผูบ้ริหารมีความชดัเจนในค าสั่งมอบหมายงาน ให้
ความส าคลัต่อความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับลัชา 

3.94 0.63 มาก 9 

6. ผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังาน 

3.94 0.68 มาก 10 

7. ผูบ้ริหารมีวธีิการสร้างความมุ่งมัน่ใหก้บับุคลากร เพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 

4.01 0.61 มาก 6 

8. ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารจดัการความรู้สึก ความ
คิดเห็น ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

4.02 0.65 มาก 4 

9. ผูบ้ริหารสามารถประชาสัมพนัธ์ผลงานไปสู่ชุมชนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

4.03 0.68 มาก 3 

10. ผูบ้ริหารสามารถน าการประชุม น าเสนอในท่ีสาธารณะ
ไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

4.09 0.74 มาก 2 

11. ผูบ้ริหารสามารถฟัง พดู อ่าน เขียนและสรุปไดอ้ยา่ง
ชดัเจนตรงประเด็นเขา้ใจง่าย 

3.97 0.64 มาก 7 

12. ผูบ้ริหารสามารถแนะน าหรือช้ีแนะใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม
ไดอ้ยา่งโดดเด่น 

3.88 0.62 มาก 11 

รวม 3.98 0.66 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก                 
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( ̅=3.98, S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร 
ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.09, S.D.=0.71) รองลงมาผูบ้ริหาร
สามารถน าการประชุมน าเสนอในท่ีสาธารณะไดอ้ย่างมืออาชีพ ( ̅=4.09, S.D.=0.74) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีวิธีการส่ือสารท่ีท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้ร่วมกนั และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกนัท าใหเ้กิดความร่วมมือในองคก์าร ( ̅=3.87, S.D.=0.62)  
 
ตารางที ่4.4   ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร เป็นรายขอ้ 

n = 310 
ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

13. ผูบ้ริหารมีกระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคลากรและกิจกรรมต่าง  ของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.95 0.62 มาก 6 

14. ผูบ้ริหารมีการจดัระเบียบกิจกรรมต่าง  ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ 

3.90 0.55 มาก 7 

15. ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการทรัพยากรในองคก์ารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.62 มาก 2 

16. ผูบ้ริหารสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรต่าง  ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้

4.21 0.68 มาก 1 

17. ผูบ้ริหารสามารถประยกุตแ์ละบริหารจดัการตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.08 0.61 มาก 3 

18.ผูบ้ริหารสามารถจดัใหชุ้มชนเป็นส่วนหน่ึงในการ
บริหารจดัการองคก์าร 

4.05 0.56 มาก 4 

19. ผูบ้ริหารมอบหมายภาระงานไดเ้หมาะสมตรงตาม 
ความถนดัของแต่ละบุคคล 

3.84 0.49 มาก 8 

20.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการองคก์ารใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.97 0.56 มาก 5 

รวม 4.01 0.59 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( ̅=4.01, S.D.=0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารสามารถบริหารโครงการ 
กิจกรรม และทรัพยากรต่าง  ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.21, S.D.=0.68) 
รองลงมาผู ้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅=4.11, 
S.D.=0.62) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมอบหมายภาระงานไดเ้หมาะสมตรงตามความ
ถนดัของแต่ละบุคคล ( ̅=3.84, S.D.=0.49)   
 
ตารางที ่4.5 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  
 เป็นรายขอ้ 

n = 310 
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

21. ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดวเิคราะห์ และแปลความหมาย
ของขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.97 0.71 มาก 4 

22. สามารถคิดเช่ือมโยงไดอ้ยา่งเป็นระบบจากส่วนยอ่ยไปหา
ส่วนใหล่ไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม 

3.80 0.78 มาก 7 

23. ผูบ้ริหารสามารถคิดแกปั้ลหาดว้ยวธีิการใหม่  ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

3.81 0.67 มาก 6 

24. ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งในการน าแนวคิดใหม่  มาใชใ้น
การปฏิบติังาน 

3.86 0.66 มาก 5 

25. ผูบ้ริหารมีวธีิการกระตุน้ใหบุ้คลากรแสดงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงความคิดเห็น 

3.99 0.69 มาก 3 

26. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรน าแนวคิดใหม่  มาใชใ้น 
การปฏิบติังาน 

4.03 0.64 มาก 1 

27. ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
ท าใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

4.01 0.69 มาก 2 

รวม 3.92 0.69 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.92, S.D.=0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมให้
บุคลากรน าแนวคิดใหม่  มาใช้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.03, S.D.=0.64) รองลงมา
ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  
( ̅=4.01, S.D.=0.69) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สามารถคิดเช่ือมโยงไดอ้ย่างเป็นระบบจาก
ส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหล่ไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม ( ̅=3.84, S.D.=0.49)   
 
ตารางที ่4.6 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใชดิ้จิทลั  
  เป็นรายขอ้ 

n = 310 
ทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใชดิ้จิตอล  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

28. ผูบ้ริหารสามารถใชเ้คร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

3.85 0.82 มาก 2 

29. ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 3.83 0.68 มาก 4 
30. ผูบ้ริหารสามารถน าเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมา
ใชใ้หเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.83 0.56 มาก 3 

31. ผูบ้ริหารมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการส่ือสาร เผยแพร่
ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน 

3.88 0.66 มาก 1 

32. ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 

3.78 0.51 มาก 6 

33. ผูบ้ริหารมีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   
ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่  เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

3.82 0.56 มาก 5 

34. ผูบ้ริหารมีกระบวนการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาพฒันา
องคก์ารใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

3.74 0.61 มาก 7 

รวม 3.82 0.63 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะทางเทคโนโลยี และการใชดิ้จิทลั โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.82, S.D.=0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัในการส่ือสาร เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=3.88, 
S.D.=0.66) รองลงมาผูบ้ริหารสามารถใช้เคร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
( ̅=3.85, S.D.=0.82) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีกระบวนการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา
พฒันาองคก์ารใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ( ̅=3.74, S.D.=0.61)    

 
ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดา้นทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นรายขอ้ 

n = 310 
ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ̅ S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 

35. ผูบ้ริหารสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 0.71 มาก 3 

36. ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ เขา้ใจความแตกต่างและความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

3.95 0.66 มาก 7 

37. ผูบ้ริหารมีวธีิการต่าง  ในการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.04 0.70 มาก 1 

38. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย ์และ
ใหค้วามส าคลักบัทุกคนเสมอภาค 

4.03 0.57 มาก 2 

39. ผูบ้ริหารมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั 3.97 0.66 มาก 5 
40. ผูบ้ริหารสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล 3.99 0.66 มาก 4 
41. ผูบ้ริหารมีวธีิการในการสร้างความร่วมมือใหก้บั
ผูร่้วมงานในฐานนะผูน้ าไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.95 0.56 มาก 6 

42. ผูบ้ริหารสามารถประสานงานและใหค้  าแนะน าแก่
ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.91 0.62 มาก 8 

รวม 3.98 0.64 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅=3.98, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีวิธีการต่าง  ในการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.04, S.D.=0.70) 
รองลงมาผูบ้ริหารมีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย ์และใหค้วามส าคลักบัทุกคนเสมอภาค 
( ̅=4.03, S.D.=0.57) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่น เขา้ใจความแตกต่าง
และความตอ้งการของแต่ละบุคคล ( ̅=3.95, S.D.=0.62)     

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา   
และประสบการณ์การท างาน  

 
ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ  าแนกตามเพศ 

n = 310 

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 

เพศ 
t sig. ชาย หลิง 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1. ทกัษะการส่ือสาร 3.98 0.61 3.99 0.66 0.02 0.34 
2. ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร 4.02 0.62 4.01 0.58 0.03 0.66 
3. ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 3.86 0.65 3.93 0.69 0.70 0.61 
4. ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั 3.74 0.59 3.83 0.63 0.78 0.41 
5. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 3.91 0.68 3.99 0.63 0.80 0.33 

รวม 3.90 0.63 3.95 0.64 0.46 0.47 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกนั  
อยา่งมีนยัส าคลัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ  าแนกตามระดบั 
  การศึกษา   

n = 310 

ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ทกัษะการส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.80 2 0.40 0.92 0.49 

ภายในกลุ่ม 132.06 307 0.43   

รวม 132.86 309    

ทกัษะการบริหารจดัการ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม .77 2 0.39 1.11 0.36 
ภายในกลุ่ม 106.53 307 0.35   

รวม 107.30 309    

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และ
การคิดสร้างสรรค์ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.25 2 1.13 2.18 0.33 
ภายในกลุ่ม 146.01 307 0.48   

รวม 148.26 309    

ทกัษะทางเทคโนโลยี และ
การใชดิ้จิทลั 

ระหวา่งกลุ่ม 2.48 2 1.24 3.21 0.06 
ภายในกลุ่ม 121.97 307 0.39   

รวม 124.45 309    

ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.25 2 0.63 1.50 0.40 

ภายในกลุ่ม 126.92 307 0.41   

รวม 128.18 309    

ระดบันยัส าคลั  0.05 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคลัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ  าแนกตาม 
  ประสบการณ์ท างาน   

n = 310 

ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

ทกัษะการส่ือสาร 
ระหวา่งกลุ่ม 0.73 2 0.37 0.86 0.49 
ภายในกลุ่ม 132.12 307 0.43   

รวม 132.86 309    

ทกัษะการบริหารจดัการ
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.07 2 0.53 1.66 0.31 
ภายในกลุ่ม 106.23 307 0.35   

รวม 107.31 309    

ทกัษะการคิดวเิคราะห์และ
การคิดสร้างสรรค์ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.37 2 0.18 0.37 0.71 
ภายในกลุ่ม 147.89 307 0.48   

รวม 148.25 309    

ทกัษะทางเทคโนโลยแีละ
การใชดิ้จิทลั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.29 2 0.15 0.32 0.74 
ภายในกลุ่ม 124.17 307 0.40   

รวม 124.46 309    

ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.64 2 0.82 2.01 0.26 
ภายในกลุ่ม 126.53 307 0.41   

รวม 128.18 309    
ระดบันยัส าคลั  0.05 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคลัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 5.1.1 ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทกัษะดา้นการบริหารจดัการองค์การ                  
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.01 รองลงมาเป็นทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ีย 3.98 และทกัษะทาง
เทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบวา่ 

  1) ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.98, S.D.=0.66) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.09, S.D.=0.71) รองลงมาผูบ้ริหารสามารถน าการ
ประชุมน าเสนอในท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งมืออาชีพ ( ̅=4.09, S.D.=0.74) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  
คือ ผูบ้ริหารมีวิธีการส่ือสารท่ีท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน            
ท าใหเ้กิดความร่วมมือในองคก์าร ( ̅=3.87, S.D.=0.62)      

  2) ทกัษะทางด้านการบริหารจดัการองค์การ พบว่า โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก 
( ̅=4.01, S.D.=0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.21, S.D.=0.68) รองลงมาผูบ้ริหาร
มีการบริหารจดัการทรัพยากรในองค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ( ̅=4.11, S.D.=0.62) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมอบหมายภาระงานไดเ้หมาะสมตรงตามความถนดัของแต่ละบุคคล    
( ̅=3.84, S.D.=0.49)    



 
 

87 
 

  3) ทกัษะทางดา้นการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( ̅=3.92, S.D.=0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าแนวคิดใหม่ๆ                 
มาใชใ้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.03, S.D.=0.64) รองลงมาผูบ้ริหารมีกระบวนการคิด                 
ท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ท าใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต ( ̅=4.01, S.D.=0.69) ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สามารถคิดเช่ือมโยงไดอ้ย่างเป็นระบบจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้
อยา่งเป็นองคร์วม ( ̅=3.80, S.D.=0.78)     

  4) ทกัษะทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=3.82, S.D.=0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริหารมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลในการส่ือสาร 
เผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=3.88, S.D.=0.66) รองลงมา
ผูบ้ริหารสามารถใช้เคร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ( ̅=3.85, S.D.=0.82)      
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีกระบวนการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาพฒันาองคก์ารให้มี
ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ( ̅=3.74, S.D.=0.61)      

  5) ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.98, S.D.= 
0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีวิธีการต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติั 
งานอยา่งเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅=4.04, S.D.=0.70) รองลงมาผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย ์และให้ความส าคญักบัทุกคนเสมอภาค ( ̅=4.03, S.D.=0.57) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความยืดหยุ่น เขา้ใจความแตกต่างและความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล ( ̅=3.95, S.D.=0.62)     

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์
การท างาน สรุปไดด้งัน้ี 

  1) ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2) ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกนั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  3) ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                    
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.2  อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 ผลการศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองค์การ ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์   
ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการใชดิ้จิทลั และทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
  1) ทกัษะทางด้านการส่ือสาร พบว่า มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผู ้บริหารของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีกระบวนการหรือแนวคิดในการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ท่ีถูกส่งไปยงัผูรั้บสารได้อย่างชัดเจน น่าเช่ือถือ เข้าใจง่าย สรุปประเด็นได้ชัดเจน 
ถูกตอ้ง รัดกุม สามารถถ่ายทอดข่าวสารขอ้มูลภายในองคก์ารและถ่ายทอดขอ้มูลไปสู่ชุมชนไดเ้ป็น
อยา่งดีดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรดาว สนองผนั (2557) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และไปสอดคลอ้งกบั ไกรศร เจียมทอง
(2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
  2) ทกัษะทางดา้นการบริหารจดัการองคก์าร พบวา่ มีการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยผูบ้ริหารสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และทรัพยากรต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้ 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีกระบวนการและทกัษะการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล มีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผน การจดัการองคก์ร การควบคุมและติดตามงาน 
เพื่อใหก้ารบริหารงานใดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรดาว สนองผนั 
(2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา่ ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และไปสอดคลอ้งกบั  
กรรณิกา เรดมอนด ์(2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ตวับ่งช้ีทกัษะภาวผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ภาพรวมผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกตวับ่งช้ี 
  3) ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์  พบว่า มีการปฏิบัติโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบติังาน                
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีกระบวนการและทกัษะในดา้นการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ 
และเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นผูน้ าในทุกดา้น มุ่งความเช่ียวชาญดา้นทกัษะและความรู้
ทางปัญญาเพื่อการพฒันาและเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรคด์า้นการส่ือสาร เปิดรับแง่มุมใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย
เพื่อความกา้วหน้าในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  
ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และไปสอดคลอ้ง
กบั ไกรศร เจียมทอง (2561) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
  4) ทกัษะทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทลั พบว่า มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยผูบ้ริหารมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมสู่ชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีกระบวนการและทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีและการ
ใช้ดิจิตอล อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่ทนัสมยัจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเพื่อการตดัสินใจ นอกจากน้ีใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เผยแพร่ข้อมูล 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาไปสู่องคก์รภายนอกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ แพรดาว สนองผนั (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา่ ภาพรวมของผูบ้ริหารใน
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สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก และไปสอดคลอ้งกบั ไกรศร เจียมทอง (2561) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบวา่ ภาพรวม
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดา้น           
อยูใ่นระดบัมาก   
  5) ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบว่า มีการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ผูบ้ริหารมีวิธีการต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 เขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์มีมนุษยส์ัมพนัธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างบุคคล รู้จกัการยืดหยุ่นเห็นคุณค่าให้เกียรติผูอ่ื้น สร้างบรรยากาศให้เกิดความเช่ือใจยอมรับ               
ซ่ึงกนัและกนั รับฟังความคิดเห็น เสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายในสถานศึกษา ตลอดจน
ประสานงานและการให้ค  าแนะน าแก่ผูร่้วมงานเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไกรศร เจียมทอง 
(2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และไปสอดคลอ้งกบั พิมลพรรณ  
เพชรสมบติั (2560) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ภาพรวมผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ  าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์
การท างาน อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1) ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่าเฉล่ียทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ีเพศหญิงสูงกว่า                 
เพศชายเล็กนอ้ย ซ่ึงไปสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทร์เพญ็  ธนะฤกษ ์(2555) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารมีทกัษะทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามล าดบัคือ ทกัษะทางความคิดรวบยอด ทกัษะทางมนุษย ์และทกัษะทางเทคนิค ผลการ
เปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียน
มธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษ เขต 8 จ  าแนกตามเพศ 
ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2) ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
ผูบ้ริหารเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสามารถประยุกต์และบริหารตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชคชยั นาไชย (2559) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทกัษะการบริหารความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม จ าแนก
ตามเพศ วฒิุ การศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ วฒิุการศึกษา 
และ ประสบการณ์ในต าแหน่ง แตกต่างกนั มีทกัษะการบริหารความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 
  3) ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                     
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยทุธ์ วางแผนกาหนดนโยบายและทิศทางของ
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน มีเทคนิคในการตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศ นอกจากน้ี
จะตอ้งมีเทคนิคการสั่งการการมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ เทคนิคในการใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่าง
คล่องแคล่ว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการท างานแบบร่วมมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
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ศศิตา เพลินจิต (2558) ท าวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา่ ทกัษะการบริหารใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมากทุกดา้นเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ดา้นภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ 
ดา้นทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม ดา้นความยืดหยุน่และการปรับตวั ดา้นการเป็นผูส้ร้าง
หรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้ และด้านการริเร่ิมสร้างสรรค์และการเป็นตวัของตวัเอง ผลการ
เปรียบเทียบทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและ 
รายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาความพึงพอใจของ
ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  ดงัต่อไปน้ี 
  1) ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร พบวา่ ผูบ้ริหารมีวธีิการส่ือสารท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดการ
รับรู้ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัท าให้เกิดความร่วมมือในองค์การ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควร
พฒันาและศึกษาการสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
  2) ทกัษะทางดา้นการบริหารจดัการองคก์าร พบวา่ ผูบ้ริหารมอบหมายภาระงานได้
เหมาะสมตรงตามความถนดัของแต่ละบุคคล มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรเป็นผูป้ระสานในกิจกรรมต่างๆ 
โดยการร่วมวางแผน ร่วมคิดและร่วมปฏิบติั ศึกษา ส ารวจความถนดัของแต่ละบุคคลของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหลายๆ ส่วน 
  3) ทกัษะทางดา้นการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์พบว่า สามารถคิดเช่ือมโยง                
ได้อย่างเป็นระบบจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรมีการ
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พฒันาองคค์วามรู้และเนน้การลงมือปฏิบติั ศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบติังานสม ่าเสมอในการเช่ือมโยง
ส่วนต่างๆ ของกิจกรรมภายในสถานศึกษา  
  4) ทกัษะทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทลั พบว่า ผูบ้ริหารมีกระบวนการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาพฒันาองคก์ารให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรพฒันา
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม ่ าเสมอในการประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาและชุมชน                  
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และศึกษาเทคนิคกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมาพฒันาองค์การให้มี
ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ    
  5) ทักษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ พบว่า ผูบ้ริหารสามารถประสานงานและให้
ค  าแนะน าแก่ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรพฒันาและมีการจดัระเบียบวิธีการท างาน                
ให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน เพื่อให้งานและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมมือปฎิบติังานเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนัเพื่อลดขอ้ขดัแยง้ และท าให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
นโยบายขององคก์าร 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา    
  2) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะทางด้านเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21   

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับน้ีสร้างข้ึนเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เร่ือง ทักษะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้ป็นความลบั ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบติังานของท่าน แบบสอบถาม
ชุดน้ีมี 2 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 
3 ขอ้  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีขอ้
ค าถามจ านวน  42  ขอ้ 

 
ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

□ ชาย     
□ หญิง 

2. ระดบัการศึกษา 
□ ปริญญาตรี    
□ ปริญญาโท    
□ ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์การท างาน 
□ นอ้ยกวา่ 5 ปี    
□ 5 - 10 ปี   
□ 10 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21  
ค าช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจากเกณฑด์งัน้ี 

 5  หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ทกัษะการส่ือสาร 
1 ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล 

ความรู้ ประสบการณ์ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

2 ผูบ้ริหารมีวธีิการในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 

     

3 ผูบ้ริหารมีวธีิการส่ือสารท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดการรับรู้
ร่วมกนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัท าใหเ้กิดความ
ร่วมมือในองคก์าร 

     

4 ผูบ้ริหารสามารถเจรจาต่อรอง โนม้นา้ว เพื่อให้เกิดผลดี 
ในการปฏิบติังานของบุคลากร 

     

5 ผูบ้ริหารมีความชดัเจนในค าสั่งมอบหมายงานใหค้วาม 
ส าคญัต่อความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

6 ผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน 

     

7 ผูบ้ริหารมีวธีิการสร้างความมุ่งมัน่ใหก้บับุคลากร เพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 

     

8 ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารจดัการความรู้สึก  
ความคิดเห็น ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
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ข้อ ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ทกัษะการส่ือสาร (ต่อ) 
9 ผูบ้ริหารสามารถประชาสัมพนัธ์ผลงานไปสู่ชุมชนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 
     

10 ผูบ้ริหารสามารถน าการประชุม น าเสนอในท่ีสาธารณะได้
อยา่งมืออาชีพ 

     

11 ผูบ้ริหารสามารถฟัง พดู อ่าน เขียนและสรุปไดอ้ยา่ง
ชดัเจนตรงประเด็นเขา้ใจง่าย 

     

12 ผูบ้ริหารสามารถแนะน าหรือช้ีแนะใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามได้
อยา่งโดดเด่น 

     

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 
13 ผูบ้ริหารมีกระบวนการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

14 ผูบ้ริหารมีการจดัระเบียบกิจกรรมต่างๆ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ 

     

15 ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการทรัพยากรในองคก์ารได ้             
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

16 ผูบ้ริหารสามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และทรัพยากร
ต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไว ้

     

17 ผูบ้ริหารสามารถประยกุตแ์ละบริหารจดัการตาม
สถานการณ์ได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

18 ผูบ้ริหารสามารถจดัใหชุ้มชนเป็นส่วนหน่ึงในการบริหาร
จดัการองคก์าร 

     

19 ผูบ้ริหารมอบหมายภาระงานไดเ้หมาะสมตรงตามความ
ถนดัของแต่ละบุคคล 
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ข้อ ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์(ต่อ) 
20 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการองคก์ารใหป้ระสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
     

21 ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ของขอ้มูลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

     

22 สามารถคิดเช่ือมโยงไดอ้ยา่งเป็นระบบจากส่วนยอ่ย              
ไปหาส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งเป็นองคร์วม 

     

23 ผูบ้ริหารสามารถคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

     

24 ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งในการน าแนวคิดใหม่ๆ มาใชใ้น
การปฏิบติังาน 

     

25 ผูบ้ริหารมีวธีิการกระตุน้ใหบุ้คลากรแสดงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละกลา้แสดงความคิดเห็น 

     

26 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรน าแนวคิดใหม่ๆ มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

     

27 ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม  
ท าใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 

     

ทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใช้ดิจิตอล 
28 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้คร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
     

29 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์      
30 ผูบ้ริหารสามารถน าเทคโนโลยดิีจิตอลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

มาใชใ้หเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     

31 ผูบ้ริหารมีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลในการส่ือสาร 
เผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่ชุมชน 

     

32 ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 
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ข้อ ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ทกัษะทางเทคโนโลย ีและการใช้ดิจิตอล (ต่อ) 
33 ผูบ้ริหารมีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ใน

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

     

34 ผูบ้ริหารมีกระบวนการน าเทคโนโลยดิีจิตอลมาพฒันา
องคก์ารใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

     

ทกัษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
35 ผูบ้ริหารสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
     

36 ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ เขา้ใจความแตกต่างและ                 
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

     

37 ผูบ้ริหารมีวธีิการต่าง ๆ ในการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

     

38 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย ์ 
และใหค้วามส าคญักบัทุกคนเสมอภาค 

     

39 ผูบ้ริหารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานทุกระดบั      
40 ผูบ้ริหารสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล      
41 ผูบ้ริหารมีวธีิการในการสร้างความร่วมมือใหก้บั

ผูร่้วมงานในฐานนะผูน้ าไดอ้ยา่งชดัเจน 
     

42 ผูบ้ริหารสามารถประสานงานและใหค้  าแนะน าแก่
ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

~ ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ~ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในดา้นทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองค์การ ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทาง
เทคโนโลยแีละการใชดิ้จิตอล  ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์   
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

ทกัษะการส่ือสาร 
1 ผูบ้ริหารมีกระบวนการในการถ่ายทอด

ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์  
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารมีวธีิการในการส่ือสารท่ี
แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 
ของแต่ละสถานการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารมีวธีิการส่ือสารท่ีท าให้
บุคลากรเกิดการรับรู้ร่วมกนั และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนัท าใหเ้กิด
ความร่วมมือในองคก์าร 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารสามารถเจรจาต่อรอง โนม้นา้ว 
เพื่อใหเ้กิดผลดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

5 มีความชดัเจนในค าสั่งมอบหมายงาน 
ใหค้วามส าคญัต่อความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

6 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

7 มีวธีิการสร้างความมุ่งมัน่ให้กบับุคลากร 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

รว
ม 

ทกัษะการส่ือสาร (ต่อ) 
8 มีกระบวนการบริหารจดัการความรู้สึก 

ความคิดเห็น ใหเ้หมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

9 สามารถประชาสัมพนัธ์ผลงานไปสู่
ชุมชนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

10 สามารถน าการประชุม น าเสนอในท่ี
สาธารณะไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

11 สามารถฟัง พดู อ่าน เขียน และสรุปได้
อยา่งชดัเจน ตรงประเด็นเขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

12 สามารถแนะน าหรือช้ีแนะใหผู้อ่ื้น
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งโดดเด่น 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

ทกัษะการบริหารจัดการองค์การ    
13 ผูบ้ริหารมีกระบวนการก าหนด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาได ้            
อยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

14 มีการจดัระเบียบกิจกรรมต่างๆ ใหมี้
ความเหมาะสมกบัช่วงเวลาและ
สถานการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

15 บริหารจดัการทรัพยากรในองคก์ารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 
+1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

16 สามารถบริหารโครงการ กิจกรรม และ
ทรัพยากรต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัแผน             
ท่ีวางไว ้

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้



 

116 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

ทกัษะการบริหารจัดการองค์การ (ต่อ) 
17 สามารถประยกุตแ์ละบริหารจดัการตาม

สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

18 
 

สามารถจดัใหชุ้มชนเป็นส่วนหน่ึงใน
การบริหารจดัการองคก์าร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

19 มอบหมายภาระงานไดเ้หมาะสมตรง
ตามความถนดัของแต่ละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

20 สามารถบริหารจดัการองคก์ารให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
21 ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ

แปลความหมายของขอ้มูลไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

22 สามารถคิดเช่ือมโยงไดอ้ยา่งเป็นระบบ
จากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ไดอ้ยา่ง
เป็นองคร์วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารสามารถคิดแกปั้ญหาดว้ย
วธีิการใหม่ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

24 เป็นแบบอยา่งในการน าแนวคิดใหม่ๆ 
มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

25 ผูบ้ริหารมีวธีิการกระตุน้ใหบุ้คลากร
แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ              
กลา้แสดงความคิดเห็น 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
26 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าแนวคิด

ใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

27 ผูบ้ริหารมีกระบวนการคิดท่ีแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เกิดการพฒันา
สถานศึกษาในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

ทกัษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล    
28 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้คร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ 

และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

29 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอล
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

30 สามารถน าเทคโนโลยดิีจิตอลท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัมาใชใ้หเ้หมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

31 มีการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลในการส่ือสาร 
เผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสู่
ชุมชน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

32 น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

33 มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

34 มีกระบวนการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมา
พฒันาองค์การให้มีความทนัสมัยและ            
มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ข้อ
ที่ 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

รว
ม 

เฉ
ลีย่

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที ่
1 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

คน
ที ่
5 

ทกัษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
35 ผูบ้ริหารสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น          

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

36 ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ เขา้ใจความ
แตกต่างและความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

37 มีวธีิการต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ             
ใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

38 มีความเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของ
มนุษย ์และใหค้วามส าคญักบัทุกคน
เสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

39 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
ทุกระดบั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

40 สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

41 ผูบ้ริหารมีวธีิการในการสร้างความ
ร่วมมือใหก้บัผูร่้วมงานในฐานนะผูน้ า
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

42 สามารถประสานงานและใหค้ าแนะน า
แก่ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

รวมค่าความเช่ือมั่นทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21 238 0.94  
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