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The objectives of this thematic paper were to study the level and the comparison of  

administration skills in  21st century of schools administrator under the Secondary Educational 
Service Area Office 25 in 6 skills namely skills of effective communication, creative thinking, 
problem-solving, motivation, team building and information technology, classified by status and 
school size. The sampling groups used in this study were 351 personnel; school administrators 
and teachers. The instrument used in this study to collect data was questionnaire with reliability 
value equal to 0.94. The collected data were analyzed using computer packaged program to find 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the study were as follows:  
In overall and each aspect the level of administration skills in 21st century of schools 

administrator  under the Secondary Educational Service Area Office 25 was   high, arranging in 
descending order; aspect of information technology skills, team building skills, creative thinking 
skills, problem-solving skills, motivational skills and effective communication skills. For 
comparison classified by status and different sizes of schools, it was found that the differences 
were statistically significant at .05. 
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มธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 71 

4.23 ผลการวิเคราะห์ระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
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สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี  หนา้ 
1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 4 

 



บทที่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของโลกกา้วผ่านจากศตวรรษท่ี 20 เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 กระแส

การเปล่ียนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร
ท าใหโ้ลกทั้งโลกเช่ือมโยงและส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสา
หลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สังคมในพรุ่งน้ีถูกก าหนดโดยทกัษะและความรู้ท่ีตอ้งการในปัจจุบนั
(UNESCO, 2554, หนา้ 13 ) ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอก
และภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการ
พฒันาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็ง
ข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หนา้ 72) 

โลกในศตวรรษท่ี 21 โลกแห่งการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง คือความเป็นจริงของ
สังคมใหม่ท่ีมีปัญหาทา้ทาย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าสูงคือกุญแจส าคญัไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงนกัการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการ
บริหาร เป็นผูน้ าทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพฒันาทัว่ทั้ งองค์กรและสามารถสร้าง
บรรยากาศท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Drucker, Peter F2009 อา้งถึงใน ช่ืน
จิตต์ แจง้เจนกิจ, 2556, หนา้ 21-22 ) ทั้งน้ีในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสถานศึกษา
จะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมทกัษะชีวิตและอาชีพและทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือ
และเทคโนโลยีจึงเป็นภาระท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งรับผิดชอบจดัการศึกษาให้ประสิทธิภาพ
ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองคิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ
ใหม่ๆปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์รและ
นอกองคก์รใหค้วามสนใจต่อวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลลพัธ์ใส่ใจในเร่ืองของศาสตร์ทางการสอนท่ี
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เหมาะสมและตอ้งเขา้มารับบทบาทในการเร่งปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู
ปรับเปล่ียนเน้ือหาตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆให้กบัครูผูส้อนส่งเสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงข้ึนรวมทั้งปรับบทบาทในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ
และมีทกัษะทดัเทียมเป็นท่ียอมรับของชาติอ่ืนและสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข(สมหมายอ ่า
ดอนกลอย,2556)การบริหารงานของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะของตนเองท่ี
แสดงออกถึงภาพในอนาคตท่ีเป็นไปไดเ้พื่อท่ีจะพฒันาองคก์รและพฒันางานให้ประสบความส าเร็จ
ตามวสิัยทศัน์ใหไ้ด ้การท่ีผูบ้ริหารมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะท าให้องคก์ารเกิดประสิทธิผลข้ึน
ในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการจะท าให้บุคลากรตอ้งท างาน
ใหสู้งกวา่เกณฑม์าตรฐานจะตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูร่้วมงานเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
จะตอ้งมีการสร้างทีมงานเพื่อให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะต้องมีการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัของคนทั้งองค์กร ตอ้งส่ือสารความคิดและแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ให้กบัองค์กร 
จะตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ในการบริหารงานเพื่อให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

ประเทศไทยมีผลการประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment) 
2012 อยูใ่นล าดบัท่ี 50 ของโลก เป็นล าดบัท่ี 4 ของเอเชีย มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ค่ามาตรฐานกลางทั้ง
สามวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ต ่ากว่ามาตรฐาน 67 คะแนน ทกัษะการอ่านต ่ากว่ามาตรฐาน 55 
คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ต ่ากวา่มาตรฐาน 57 คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 16) 
นอกจากน้ีผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2558 ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชา
ภาษาองักฤษ และวชิาวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ และต ่ากวา่ร้อย
ละ 50 ของทุกวิชามีองค์ประกอบหลายดา้นท่ีส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนกัเรียน หน่ึงในนั้นคือ 
องค์ประกอบดา้นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัของงานวิชาการ ผูบ้ริหารไม่มีนิเทศ
ภายในโรงเรียน ขาดการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 
25 , 2558, หน้า 24) ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาควรต้องปรับตนเองในเร่ือง
ภาษาองักฤษ การคน้ควา้ขอ้มูลใหม้ากข้ึน และเรียนรู้การใชส่ื้อเทคโนโลย(ีส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556, หนา้ 2) 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี



3 
 

ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพฒันานกัเรียนต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา        

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา         

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
จากการศึกษางานวจิยัของบุญฤทธ์ิ รุจิวงษสิ์ริกุล (2551) ศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ทกัษะทางเทคนิค ดา้นทกัษะทางมนุษย ์ดา้นทกัษะทางความคิดรวบยอด ดา้นทกัษะทางการศึกษา
และการสอน และทกัษะดา้นความรู้ความคิด จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์
ในการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพศาล ผาละนดั (2554) ศึกษา
เร่ืองทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 3 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะ
ดา้นการเป็นผูน้ าทางการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ท างานและขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

1. ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษ
ท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 แตกต่างกนั 

2. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทกัษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 แตกต่างกนั  
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ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบ

ไปดว้ย 6 ทกัษะ ดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 
2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills) 3) ทกัษะการแกปั้ญหา 
(Problem-solving Skills) 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Skills) 5) ทกัษะการสร้าง
ทีมงาน (Team Building Skills) 6) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Skills) จากการสังเคราะห์ดงักล่าวจึงไดก้รอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็น

สารสนเทศส าหรับการวางแผนจดัการปรับปรุงและพฒันา เพื่อน ามาก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการ
พฒันาทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1.5.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 น าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันา
ส่งเสริมและสนบัสนุนทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่มาตรฐานสากล 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.สถานภาพ 
 - ผูบ้ริหาร 
  - ครู 
 2.ขนาดสถานศึกษา 
 - ขนาดเล็ก 
 - ขนาดกลาง 
 - ขนาดใหญ่ 

ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 6 ทกัษะ ดังนี ้ 

1. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.  ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ 
3. ทกัษะการแกปั้ญหา  
4. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 
5. ทกัษะการสร้างทีมงาน   
6. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1.5.3 ผูบ้ริหารสามารถน าผลการวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการส ารวจ และพฒันาทกัษะ
ของตวัเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน 

1.5.4 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเป็นสารสนเทศส าหรับพิจารณาปรับปรุง พฒันาทกัษะ
บุคลากรอนัจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานขององคก์รอ่ืนต่อไป 

 

1.6 ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3,579 คน 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ไดแ้ก่ ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ประกอบไปดว้ยทกัษะท่ีส าคญัในการบริหารสถานศึกษา 
ดงัน้ี  1) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 2) ทกัษะการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills) 3) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving 
Skills) 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Skills) 5) ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building 
Skills)   6) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills) 

3. ขอบเขตด้านพืน้ที ่
ได้แก่ สถานศึกษาใน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จงัหวดั

ขอนแก่น จ านวน 84 โรงเรียน 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ทกัษะของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญในการน า

ความรู้ ออกมาใช้ในรูปแบบของการกระท า โดยการน าเอาทรัพยากรปัจจยัทางการบริหารมาใช้
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 100 ปี ระหวา่ง ปี ค.ศ. 2001-2100 
ทกัษะของผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความ

เช่ียวชาญในการน าความรู้ ออกมาใช้ในรูปแบบของการกระท า ในช่วงปี ค.ศ.2001-2100 
ประกอบดว้ย 6 ทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่ง
สร้างสรรค์3) ทกัษะการแกปั้ญหา 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ5) ทกัษะการสร้างทีมงาน 6) ทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
น่าเช่ือถือ เขา้ใจง่าย ทั้งการพูด การเขียน สามารถสรุปประเด็นได้ชดัเจนถูกตอ้ง รัดกุม สามารถ
เจรจาต่อรอง น าเสนอความคิดได้ทั้งระหว่างบุคคล ระดบักลุ่ม และในท่ีสาธารณะ ส่ือสารไดท้ั้ง
ภาษาไทยภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
สถานศึกษาไปสู่ชุมชน และองคก์รภายนอกดว้ยวิธีและช่องทางท่ีหลากหลายโดยอาศยัเทคโนโลยี
ในการส่ือสาร 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
แกปั้ญหาท่ีแม่นย  า มีความละเอียดในการจ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง 
ๆอย่างช านาญ โดยการหาหลกัฐานท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงหรือขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนุน
หรือยนืยนัเพื่อพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจเช่ือหรือสรุป 

ทกัษะการแกปั้ญหา หมายถึงความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ประสบการณ์ก าหนด
ทางเลือก เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบัสถานการณ์
ท่ีสุด 

ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการกระตุน้พลงัในตวั
บุคคลหรือครู ท าให้แสดงพฤติกรรม หรือปฏิบติังานในหน้าท่ีเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิขององค์กรให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ทกัษะการสร้างทีมงาน หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถ สร้างวฒันธรรมขององค์กร ความ
สามคัคีและบรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ สามารถ
ให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ความคิด 
สอนงาน ช่วยเหลือในกระบวนการท างานของทีม รับผิดชอบและแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 
พร้อมทั้ งอ านวยความสะดวก สนับสนุนการท างานให้ทีมประสบความส าเร็จ มุ่งมั่นพฒันา
ผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการตัดสินใจ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รภายนอก 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ้อ  านวยการโรงเรียน หรือผู ้รักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25  
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ครูผูส้อน หมายถึง ครู ตามพระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 
2547 ท่ีปฏิบติัการสอนอยูใ่นสถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  

ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยใชจ้  านวนนกัเรียนเป็นเกณฑแ์บ่ง  

สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน ต ่ากวา่ 500 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 500-1,500 คน  
สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมากกวา่ 1,500 คน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งสืบค้นขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาประกอบในการศึกษาคน้ควา้และเป็น
เอกสารประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.3 ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหาร  
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์ ศิลป์ และวิชาชีพ (Massie and Douglas,1981) กล่าวคือ กรณีท่ี

เป็น “ศาสตร์”(Science) หมายถึง การบริหารเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสืบคน้ความรู้ใหม่ดว้ย
วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล การตั้ ง
สมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐานเป็นตน้ ในกรณีท่ี “ศิลป์”(Art) หมายถึง การบริหารเป็น
ทกัษะและความรู้ท่ีแต่ละบุคคลสามารถพฒันาข้ึนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหน่ึง โดย
ทกัษะและความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเกิดจากการฝึกฝนหรือการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความ
ช านาญหรือกับบุคคลท่ีได้รับการพฒันาทักษะทางการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี กรณีท่ีเป็น 
"วิชาชีพ" (Profession) เกิดข้ึนจากทั้งความเป็นศาสตร์และความเป็นศิลป์ มีเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความ
เป็นวชิาชีพดงัน้ี คือ 

1. วิชาชีพเกิดจากการมีองคค์วามรู้ในวิชาชีพนั้นๆอย่างเป็นระบบ โดยบุคคลในวิชาชีพ
ตอ้งไดรั้บการพฒันาปัญญาอยูเ่สมอ 

2. วิชาชีพตอ้งการความมีทศันคติเพื่อการเปล่ียนแปลง ดงันั้นบุคคลในวิชาชีพจะตอ้งมี
การสืบคน้หาความคิดใหม่ๆ (New ideas) อยูเ่สมอ 
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3. วิชาชีพเน้นการบริการให้ผู ้อ่ืน ดังนั้ นในวิชาชีพหน่ึงๆจึงต้องการหลักการเชิง
จริยธรรมวา่ เงินไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจะใชว้ดัผลส าเร็จท่ีส าคญั 

4. วชิาชีพมีมาตรฐานทางวชิาชีพ ดงันั้นวชิาชีพหน่ึงๆจะมีมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีก าหนด
ข้ึนโดยสมาคมวิชาชีพนั้น การเขา้เป็นสมาชิกตอ้งไดรั้บการยอมรับ มีการฝึกฝนอบรม และมีการ
ปลูกฝังทศันคติค่านิยมต่อวชิาชีพนั้นๆ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2555, หนา้ 2) 

มีผูใ้ห้ความหมายของค าวา่ การบริหาร (Administration) ไวม้ากมายและแตกต่างกนัไป
ตามแนวทางท่ีนกับริหารแต่ละคนไดศึ้กษาไว ้ดงัน้ี 

จนัทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 11) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การบริหาร เป็นเร่ืองของการ
ท ากิจกรรมโดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์าร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ย
การใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

วิโรจน์  สารรัตนะ (2555, หนา้ 1) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศยัหน้าท่ีการบริหารท่ีส าคญัหน้าท่ี
การบริหารท่ีส าคญัไดแ้ก่การวางแผน (Planning) การจดัการองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) 

วิเชียร วิทยอุดม (2548, หน้า 17 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง
กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคม 
อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อกระท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
เพือ่ใหบ้รรลุถึงจุดหมายตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

เสนาะ ติเยาว ์(2544, หนา้ 1) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การบริหาร คือ กระบวนการท างานกบัคน
และโดยอาศยัคน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงมีลกัษณะ 5 ประการ ประกอบดว้ย ท างานร่วมกนั มีเป้าหมายขององค์การร่วมกนั
สร้างความสมดุลระหวา่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ไปสู่ความส าเร็จหรือ
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารสถานศึกษา ทกัษะการบริหาร

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะบริหารปัจจยั ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีทกัษะต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีผูไ้ดใ้หค้วามหมายของทกัษะตามทศันะ ต่าง ๆ ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2554, หน้า 146) ให้ความหมายว่า ทกัษะ หมายถึง 
ความช านาญความเช่ียวชาญ 

Katz (1974, p 114) กล่าววา่ ทกัษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเปล่ียนแปลง
ความรู้ ความเขา้ใจออกมาในรูปของการกระท า 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2539, หน้า 39) กล่าวว่า ทักษะเป็นความช านาญหรือความ
เช่ียวชาญในการท าอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2545, หนา้ 79) กล่าววา่ ทกัษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การท างานให้เกิดประสิทธิผล ทกัษะสามารถเรียนรู้ไดแ้ละสามารถถ่ายทอดผ่านทางพนัธุกรรมได้
เช่นเดียวกนักบัคุณลกัษณะและเป็นพลเมืองท่ีดี สามารถใชป้ระโยชน์ของวิชาท่ีเรียนมีความส าคญั
เก่ียวกบัเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 

มลัลิกา ต้นสอน (2545, หน้า 19) ให้ความหมายของทกัษะว่าทกัษะหมายถึง
ความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและคล่องแคล่วซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานและความเช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึง 

สนธิรัก เทพเรณู, อรพิธ์ สอนสลบั และประสิทธ์ิ สาหร่ายสุวรรณ์ (2548, หนา้ 67) กล่าว
วา่ทกัษะ หมายถึง ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ “ท า” เช่น ทกัษะดา้น ICT ทกัษะดา้นเทคโนโลยีการ
บริหารสมยัใหม่ เป็นส่ิงท่ีตอ้งผา่นการเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดความช านาญในการใช้
งาน 

ทศันีย ์บุญชูวิทย ์(2552, หนา้ 16) กล่าววา่ ทกัษะ หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงออกมา
ในงานท่ีท านั้ นทั้ งในเชิงกายภาพและทางความคิด ตวัอย่างเช่น ทักษะในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องนกัการทูต เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ทกัษะของผูบ้ริหารหมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญใน
การน าความรู้ ออกมาใชใ้นรูปแบบของการกระท าโดยการน าเอาทรัพยากรปัจจยัทางการบริหารมา
ใชด้ าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความส าคัญของทกัษะของผู้บริหาร 
ทกัษะเพื่อความส าเร็จของผูน้ าสถานศึกษาศตวรรษท่ี 21 เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จ

หรือความลม้เหลวของสถานศึกษา(Crawford อา้งใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 หนา้ 75) ดงันั้นจึงมี
นกัการศึกษาหลายท่านใหค้วามส าคญักบัทกัษะของผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

ธีระ รุญเจริญ (2545, หน้า 111) กล่าวว่า ยุคโลกาภิวตัน์เป็นสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge - based society) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว การบริหาร
จดัการในทุกวิชาชีพจ าเป็นต้องปรับตวัอย่างมาก จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จและความก้าวหน้า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีส าคญัของสถานศึกษาและเป็นผูน้ าวิชาชีพท่ีตอ้งมีสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะในการบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม จึงจะน าไปสู่การบริหารจดัการ
สถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

จนัทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 75) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหาร
องคก์รให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทนัต่อความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของวิทยาการสมยัใหม่ 
ความรู้เร่ืองการบริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ให้กวา้งยิ่งข้ึน 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบั
สถานการณ์ ทกัษะในการบริหารจึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการบริหาร ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
ย่อมรู้จักแสวงหาวิธีการ ฝึกฝนทักษะและสามารถน าความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2545, หนา้ 32) กล่าววา่ ในศตวรรษท่ี 21 องค์กรทั้งหลายเผชิญกบั
ปัญหาท้าทายใหม่ ๆ มากมายจากปัจจัยภายนอก บทบาทของผู ้น าเพิ่มความซับซ้อนและมี
ความส าคญัยิง่ข้ึน ผูน้ าในอนาคตจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและสมรรถนะใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 

เสนาะ ติเยาว ์(2546, หน้า 49) กล่าวว่า ทกัษะทางการบริหาร (Managerial Skill) มี
ความส าคญัมาก หากผูบ้ริหารไม่มีทกัษะทางการบริหารก็จะบริหารไม่ไดแ้ละถือวา่มีความส าคญัใน
ทุกระดบัของผูบ้ริหารแต่อาจแตกต่างมากนอ้ยไม่เท่ากนั 

ศิริพงษ ์ เศาภายน (2547, หนา้ 98) กล่าววา่ การบริหารงานเป็นกระบวนการท่ีถือวา่เป็น
งานของผูบ้ริหารซ่ึงต่างไปจากงานของผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหารไม่ไดล้งมือปฏิบติัหรือให้บริการโดยตรง
ถึงแมว้า่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตอ้งปฏิบติังานคลา้ยกบัไม่ใช่งานของผูบ้ริหารก็ตาม แต่งานส่วนใหญ่
คืองานบริหารท่ีอาจเก่ียวข้องกับงานอ่ืน ๆ ทางอ้อม ผู ้บริหารจะต้องใช้ทักษะการบริหาร
กระบวนการและเทคนิคการบริหาร  
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ทองทิพภา วิริยพนัธ์ุ (2550, หน้า 31) กล่าวว่า ผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งเป็นคนเก่งมี
ความรู้ความสามารถแลว้ ยงัจะตอ้งมีทกัษะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 
ใหแ้ก่ตนเองสูงสุดจะไดมี้ศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัในโลกยคุไร้พรมแดน 

วจิารณ์ พานิช (2556, หนา้ 24) กล่าววา่ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดกลไกหลาย
อยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่แนวทาง 21st Century Learning ซ่ึงการเขา้สู่การเป็นประชาคม
อาเซียนยงัสามารถช่วยใหบ้รรลุทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได ้

สรุปไดว้า่การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้น
สังคม และเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้สถานศึกษาจะตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาใหม่ ๆ ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะใหม่ ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะการบริหารจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะท าให้การ
บริหารงานของสถานศึกษาประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 

2.3 ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 
ในปี 2010 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนโยบายทางการศึกษาไดมี้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ทกัษะเพื่อ

ความส าเร็จของผูน้ าสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คุณภาพภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของสถานศึกษา (Crawford, 2013 อา้งถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2556) และมีนกัการศึกษาท่ีมีแนวคิดแตกต่างกนั ดงัน้ี 

Linda Darling-Hammond นกัการศึกษาแห่ง StanfordUniversity ไดก้ล่าววา่ “ผูบ้ริหารท่ี
มีความสามารถไม่ไดมี้มาแต่เกิด แต่สามารถพฒันา ข้ึนได”้(high-performing principals are not just 
born, but can be made) ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึก อบรมหรือการพฒันาในทกัษะท่ีส าคญั ๆ เช่น 

1. การคาดหวงัสูง (High expectation) ผูน้ าสถานศึกษาท่ีมีวสิัยทศัน์จะมุ่งความส าเร็จของ
นกัเรียนทุกคนและจะใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุผลในความเช่ือนั้น นกัเรียนจะถูกทา้ทายดว้ย
หลักสูตรท่ีมีลักษณะเข้มงวด (Rigorous curriculum) ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ความกา้วหนา้ หรือกบัรายวชิาท่ีไม่คุน้เคย การมุ่งการศึกษาในระดบัวิทยาลยัและการศึกษาต่อเน่ือง
อยา่งจริงจงั 

2. การให้ความส าคญักบัจุดมุ่งหมายพื้นฐาน (A focus on the fundamentals) สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐาน เป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัยิ่งกวา่ส่ิงอ่ืนใด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งจึงมุ่งการบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

3. การแกปั้ญหาแบบร่วมมือ (A talent for collaborative problem solving) ความร่วมมือ
น าไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และความส าเร็จ ผูน้  าสถานศึกษาท่ีฉลาดจะสร้างความเป็น
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หุน้ส่วนใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบัของโรงเรียนเพื่อร่วมมือกนัแกปั้ญหาและแสวงหาทางเลือกใหม่ๆมา
ใช ้

4. มีจิตมุ่งสร้างสรรค์ (An inventive mind) ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีและน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทั้ งในการเรียนรู้ของนักเรียน การพฒันาหลักสูตร การประเมินผล
การงบประมาณและอ่ืน ๆ จนกล่าวไดว้า่เป็นผูน้ าแถวหนา้ในเร่ืองเทคโนโลย ี

5. ความสามารถในการแปลความขอ้มูล (The ability to read data’s story) ผูน้ า
สถานศึกษาตอ้งรู้คุณค่าของขอ้มูลท่ีดีและน ามาใชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได้
อย่างรวดเร็ว น าสู่การปฏิบติัและประเมินผลเพื่อวดัผลส าเร็จ 6) ความสามารถในการบริหารเวลา
และความใส่ใจ (A gift for directing time andattention) ผูน้ าสถานศึกษาในปัจจุบนัและในอนาคต
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารเวลา (Timemanagement) และการมอบอ านาจ (Delegation) เน่ืองจาก
โรงเรียนมีภารกิจมากมาย ทั้งงบประมาณบุคลากร นักเรียนและครอบครัว การพฒันาวิชาชีพ 
เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงทุกกรณีตอ้งท าดว้ยใจรัก (with heart) ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จของ
ผูเ้รียน 

Hoyle, English and Steffy (2005) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองทกัษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Skills for Successful 21st Century SchoolLeaders) 
ประกอบดว้ย 10 ทกัษะ ดงัน้ี 

1. ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (Skills in Visionary Leadership) 
2. ทกัษะดา้นในการก าหนดนโยบายและการปกครอง (Skills in Policy andGovernance) 
3. ทกัษะการส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน (Skills in Communicationand 

Community Relations) 
4. ทกัษะการบริหารจดัการองคก์ร (Skills in Organizational Management) 
5. ทกัษะการวางแผนและการพฒันาหลักสูตร (Skills in Curriculum Planning 

andDevelopment) 
6. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ (Skills in Instructional Management) 
7. ทกัษะการประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร (Skills in Staff Evaluationand 

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

Research, Evaluation and Planning) 
10. ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผูน้ า (Values and Ethics of Leadership) 
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Baird (2006) โดย Harvard Business School กล่าววา่ ผูน้  าจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะต่าง ๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะในการส่ือสารท่ีจะท าใหส้ามารถพูดและเขียนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
2. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีสามารถรับรู้และรับฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการส่ือออกมาจริง ๆ 
3. ทกัษะในการคล่ีคลายความขดัแยง้ เพื่อรับมือกบัช่วงเวลาแห่งการต่อตา้น และ 
4. ความตึงเครียดท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดท้กัษะในการเจรจาต่อรองท่ีจะท าให้กลุ่มต่าง ๆ 

ท างานร่วมกนัไดท้กัษะในการสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผูค้นเช่ือถือและพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั 

Robinson (2012) ได้เขียนบทความออนไลน์เร่ือง “Crawling Out-of-the-Box: 
5NewSkills for 21st Century School Leaders” การคืบคลานออกจากกรอบ: 5 ทกัษะใหม่ ส าหรับ
ผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเน้ือหาสาระสรุปได ้ดงัน้ี ตามท่ี Houston ได้เขียนเก่ียวกบั 
“Outof-the-Box Leadership” ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัอยู่ว่าการหาวิธีท่ีจะคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ 
เป็นทกัษะขั้นพื้นฐานส าหรับการเป็นผูน้ า การออกจากกรอบเดิมๆ จะเป็นหลกัสูตรท่ีดีเยี่ยมส าหรับ
การเป็นผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 แต่ส่ิงท่ีผูน้  าโรงเรียนจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อออกจากแนวคิดเดิม ๆ คือ ทกัษะ
ความเป็นผูน้ า ดงัน้ี 

1. การสร้างสะพาน คือ ผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งสามารถ “สร้างสะพานและน าคน
ใหข้า้มไป เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะสามารถพบส่ิงใหม่ ๆ ได”้ ทั้งน้ีผูน้  าจะตอ้งใชท้ั้งความรู้ 
วธีิการ การส่งเสริม การพฒันาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีความกลา้หาญและความซ่ือสัตยจึ์งจะสามารถน าคนไปยงัส่ิงใหม่ ๆได ้

2. การผลกัดนัขอ้จ ากดัและขยายมุมมอง คือ การคิดนอกกรอบ ทุกคนในองค์กรตอ้ง
เปล่ียนมุมมอง เพราะเราจะไม่สามารถคืบคลานออกจากแนวคิดเดิม ๆ ไดถ้า้ปราศจากการลองส่ิง
ใหม่ ๆ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ การท่ีจะเป็นผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความคิด
สร้างสรรค ์ประเด็นและปัญหาท่ีพบเจอในโรงเรียนตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค ์
หากระบวนการ วธีิใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างสรรคน์วตักรรม คือ ผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะสามารถออกจากกรอบ
แนวความคิดแบบเดิม ๆ ได้ด้วยการหาวิธีท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ น าวิธีการใหม่ๆ มใช้ก าจดั
อุปสรรค ซ่ึงนวตักรรมเป็นกุญแจส าคญัส าหรับทกัษะการเป็นผูน้ าโรงเรียนในศตวรรษท่ี21 ไดอ้ยา่ง
ประสิทธิภาพ 
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5. มุ่งเนน้ไปท่ี ขนาดเล็ก ท่ีสุด “จุดเปล่ียนใหญ่กวา่” การออกจากกรอบแนวความคิดเดิม 
ๆ นั้น ผูน้  าจ  านวนมากพยายามท่ีจะเปล่ียนทุกอย่าง สกิลนี ได้ให้ความหมายว่าผูน้ าโรงเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งให้ความส าคญัในส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดแต่ให้ความแตกต่างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด คือ มุ่งเนน้กล
ยุทธ์และการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คืบคลานออกจากกรอบแนวความคิดเดิม ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่สามารถกระท าใหเ้กิดข้ึนภายในคร้ังเดียวจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

Joshi (2012) กล่าวว่า ทกัษะการบริหาร (Administration Skills) ประกอบดว้ยทกัษะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะทางการบริหาร (Administration Skills) 
2. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 
3. ความเขา้ใจในดา้นพฤติกรรม (Understanding Behaviour) 
4. ภาวะผูน้ า (Leadership) 
5. การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Decision Making) 
6. การบริหารเวลา (Time Management) 
7. การบริหารความเครียด (Managing Stress) 
Rocky View Schools (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ , 2556) 

AssociateSuperintendent of School กล่าววา่ ทกัษะท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team building) ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ (Conflict management) 
เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สภาพบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสากล (Universal learning environments) เกิดข้ึน
ในทุกๆหอ้งเรียน ซ่ึงผูน้ าสถานศึกษาเพียงล าพงั ไม่สามารถท าให้บรรลุผลในภารกิจท่ีมากมายน้ีได ้
จึงตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีม ดงันั้นทกัษะการสร้างทีมจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหน่ึง เม่ือมีการ
ท างานเป็นทีมข้ึนย่อมตอ้งมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัทกัษะการจดัความ
ขดัแยง้เพื่อลดหรือขจดัความขดัแยง้นั้น 

ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550, หน้า 16) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้จะเป็นผูบ้ริหาร 
นอกจากจะตอ้งเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถแล้ว ยงัตอ้งมีทกัษะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่ม (Value creation) ให้แก่ตนเองสูงสุดจะไดมี้ศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัในโลกยุคไร้
พรหมแดนทกัษะท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ทกัษะดา้นเทคนิคของผูบ้ริหาร (Technical Skills)  
1.1 เทคนิคการบริหารจดัการยุคใหม่ การบริหารจดัการยุคใหม่ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้ง

ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การบริ หารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารมืออาชีพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ประกอบในการ
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บริหาร แนวคิดต่าง ๆ เหล่าน้ีประกอบด้วย การมีความรู้ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างและพฒันาวฒันธรรมองคก์ร การวิจยัและพฒันา การจดัท าแผนโดย
ยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีพนัธมิตร การคิดเป็นระบบ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การมีทีมงาน
ดีมีประสิทธิภาพ การมีหวัใจบริการ การมีจิตวิญญาณและนกัการตลาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ การมี
ระบบส่ือสารท่ีดี 

1.2 เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด (Brain Storming) การท างานในปัจจุบนั 
ให้ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม (Team Working) อนัประกอบไปดว้ยผูน้ าทีมงานและสมาชิก
ของทีมงาน ซ่ึงเม่ือมีการท างานเป็นทีมแล้ว ทุกคนในทีมงานร่วมกนัวางแผน ช่วยกนัด าเนินการ 
และควบคุมการท างานดว้ยกนัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของงานสูงสุด กลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีองค์กรควร
น ามาประยกุตใ์ชคื้อ เทคนิคการประชุมแบบระดมความคิด ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีให้สมาชิกในทีมงานได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยอิสระปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ 
ท าให้องค์กรไดข้อ้เสนอใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน หรือมีแนวทางในการพฒันา หรือคน้หา
ความสร้างสรรคใ์หม่ ๆ แปลก ๆ เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดกลยุทธ์หรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ ไดใ้นอนาคต 

1.3 ทกัษะการน าเสนออยา่งมืออาชีพ การน าเสนอเป็นทกัษะท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึง
ของผูบ้ริหารมืออาชีพ เน่ืองจากเป็นวิธีการหน่ึงในการแสดงความสามารถของตนให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
และยอมรับ ดงันั้นผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งสามารถน าเสนอส่ิงท่ีตนรู้ หรือตนคิดต่อหน้าผูอ่ื้นได้
อยา่งองอาจ มีความมัน่ใจ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงความเป็นผูน้ า หรือความเป็นมืออาชีพไดเ้ป็นอยา่ง 

1.4 เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation) การเจรจาต่อรองเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเจรจาต่อรองนั้นเป็นกระบวนการเจรจา
เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ หากผูบ้ริหารมีความสามารถด้านการเจรจา
ต่อรองจะเป็นผลดีต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางให้การเจรจาต่อรองเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาให้มาก
ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกขององคก์ร เพื่อท่ีผูบ้ริหารน ามาใชป้ระโยชน์ใน
การประกอบการพิจารณาวางแผนในการต่อรองนั้น ๆ หลกัการท่ีส าคญัท่ีคู่เจรจาควรค านึงถึง คือ 
กลยทุธ์ชนะ-ชนะ (win-win strategy) ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเอ้ือประโยชน์หรือประสานประโยชน์แก่ทั้ง 
2 ฝ่าย 

2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skills) 
2.1 เทคนิคการสร้างการยอมรับ (Acceptability) หมายถึง ความสามารถในการท าให้

ผูอ่ื้นยอมรับ อนัได้แก่ เป็นบุคคลท่ีผูอ่ื้นสามารถยอมรับได้พอสมควร เช่น เป็นบุคคลท่ีเพื่อน
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ร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลทัว่ไปสามารถยอมรับไดว้า่เป็นบุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยบุคคลท่ีจะเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืนไดน้ั้น ควรเป็นบุคคลท่ีมีสมบติัส าคญั ๆ ดงัเช่น เป็นบุคคลท่ียอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยึดตนเองเป็นท่ีตั้ง ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ หรือมีอคติสูงเกินไป อีกทั้งยงัควรเป็นผูมี้
มนุษยสัมพนัธ์ดี รู้จกัการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าผูอ่ื้น และรู้จกัการให้เกียรติผูอ่ื้น เพื่อให้การท างาน
ร่วมกนัเป็นไปดว้ยดี ดงันั้น เพื่อให้ตนเองเป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งกระท าดว้ย
ความระมดัระวงั เพื่อจะได้ไม่เกิดกระทบกระทัง่กบัผูอ่ื้นให้เป็นผลเสียต่อตนเอง การบริหารใน
รูปแบบการมีส่วนร่วม ใหที้มงานทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของการท างานร่วมกนั ท า
ให้ผูบ้ริหารและทีมงานตอ้งสร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนัเพื่อจะไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งมากข้ึน 

2.2 ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) มีความส าคญัและมีบทบาทต่อ
มนุษยเ์ป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดา้นการท างาน การประกอบธุรกิจ หรือการด าเนินชีวิตเน่ืองจาก
มนุษยสัมพนัธ์เป็นทกัษะของชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยห์รือเป็น Human Skills ท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้ง
น ามาใช้ในการติดต่อสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาท่ีตอ้งการความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ร่วมใจจากผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดีจะเป็นผูท่ี้ได้เปรียบเพราะสามารถ
ประสานงานจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อผลส าเร็จของงานได ้ท าให้มนุษยสัมพนัธ์กลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
อย่างยิ่งของความส าเร็จของมนุษย์ ทั้ งน้ีอาจกล่าวได้ว่ามนุษยแ์ม้จะเก่ง มีความสามารถ หรือมี
อ านาจเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ปราศจากซ่ึงมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน
ยอ่มมีนอ้ยลง ผูบ้ริหารควรเรียนรู้ศิลปะในการเขา้กบัคน ตลอดจนเทคนิคการครองใจคน เพื่อจะท า
ให้ทุกคนในองคก์รให้ความร่วมมือช่วยกนัปฏิบติังานให้เกิดผลดีต่อองคก์รให้มากท่ีสุด อีกทั้งเป็น
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในองคก์รเพื่อให้เกิดความรักใคร่นบัถือ ความจงรักภกัดี 
ท าใหเ้ป็นการเพิ่มขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดดี้อีกประการหน่ึง 

2.3 ทักษะการสร้างขวญัและก าลังใจทีมงาน การสร้างขวญัก าลังใจแก่บุคลากร
นบัเป็นวิธีการอย่างหน่ึงของการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการให้
ขวญัก าลังใจจึงเปรียบเสมือนเป็นการกระตุน้ให้บุคลากรเกิดพลังในการท างานอย่างไม่ท้อต่อ
อุปสรรค ผูบ้ริหารท่ีสามารถสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากรได ้จะท าให้บุคลากรท างานอยา่ง
เต็มท่ีและเต็มใจ จะมีความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองค์กร อยากเห็นองค์กรเจริญก้าวหน้า ทุ่มเท
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี มีคุณภาพซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รโดยตรง และยงัเกิดผลพลอยไดท่ี้ส าคญั
อีกประการหน่ึงก็คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อให้
ตนมีความรู้ความสามารถในงานนั้น ๆ อย่างแทจ้ริง ท าให้องค์กรไดรั้บผลดีจากการมีบุคลากรท่ีมี
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คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน
ขององคก์ร ดงัเช่น รู้จกัยกยอ่งชมเชยการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเป็นมิตร ให้ความเป็น
กนัเอง ให้การฝึกอบรมในหน้าท่ีการงานเพื่อสร้างความมัน่ใจในการท างาน ให้ค  าปรึกษาแนะน า 
หรือให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และสนบัสนุนการท างานต่าง ๆอย่างจริงจงั ให้
รางวลั ให้การยอมรับในความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ติดตามผลงานอย่างสม ่าเสมอ ให้
ก าลงัใจหรือกระตุน้ผลงานดว้ยค าพูดและการกระท า ให้อิสระในการท างาน ส่งเสริมสนบัสนุนใน
การพฒันาตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.4 ทักษะการส่ือสาร การส่ือสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ท าให้บุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสารหรือมีทกัษะในการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบมากกวา่ เพราะสามารถใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการส ร้าง
ความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งดี 

2.5 ทกัษะการจูงใจ ในการท างานผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งการไดรั้บผลงานจากผูอ่ื้น ท าให้
ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชศิ้ลปะในการจูงใจเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการจูงใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
ไดรั้บความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ในลกัษณะกระบวนการแห่งความร่วมมือท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการเกล้ียกล่อมโนม้นา้วจิตใจให้ผูถู้กจูงใจคลอ้ยตามและปฏิบติั
ตามท่ีผูจู้งใจไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

2.6 ทกัษะการบริหารเวลา การบริหารเวลาเป็นคุณสมบติัท่ีดีของผูบ้ริหารจะเห็นว่า
ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นผูท่ี้สามารถบริหารเวลาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
ท าให้ใช้เวลาท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์โดยไม่สูญเปล่า ในการบริหารเวลาให้ลุล่วงด้วยดี 
ผูบ้ริหารควรกระท า ดงัน้ี ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชดัเจน เขียนส่ิงท่ีตอ้งการท าทั้งหมด เรียงล าดบั
ส าคญัก่อนหลัง ก าหนดความถ่ีในการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม เขียนตารางเวลาและควบคุม
ตารางเวลา ประเมินผลและปรับปรุงแผนการใชเ้วลา 

3. ทกัษะดา้นสังคม (Social Skills)  
3.1 กลยทุธ์การสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน มนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้น ทุกคนจะต้องเร่ิมตน้ด้วยการส่ือสารซ่ึงกันและกันเพราะเป็นขั้นตอนแรกในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนั ผูท่ี้สามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นมิตรให้แก่ผูอ่ื้นในเบ้ืองตน้จะเป็นผูท่ี้
จะประสบความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน เน่ืองจากสามารถสร้างความ
ประทบัใจ สร้างความรู้สึกดี ๆ ไวใ้นใจของผูอ่ื้น ส่งผลให้ความสัมพนัธ์นั้นเป็นไปอย่างย ัง่ยืนนาน 
อนัจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้แก่กนัและกนัในอนาคต โดยการกระท า เช่น การยิม้ความสุภาพ
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อ่อนน้อม การพูดจาไพเราะ การให้เกียรติ มีความจริงใจ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน และการมีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

3.2 การเข้าสังคม การสร้างภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร เร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
กระท าและหลีกเล่ียงไม่ไดอี้กประการหน่ึงก็คือ การเขา้สังคมเพื่อให้ตนเองเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป เน่ืองจากการเข้าสังคมเปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกสู่การมี
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตและมีหน้าท่ีการงานดีลว้นเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ในสังคมอย่างกวา้งขวางและ
ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้อยูใ่นสังคมนั้น ๆ เป็นอยา่งดี 

ทองพนัชั่ง พงษ์วารินทร์ (2552, หน้า 101) ได้กล่าวถึงทกัษะการสร้างทีม (Team 
Building)ว่า การท างานเป็นทีมคือ หัวใจส าคญัของการท างาน เพราะ “งานท่ีว่ายาก ก็จะสามารถ
ส าเร็จไดง่้าย ๆ ดว้ยความสามคัคี” การท างานร่วมกนัของกลุ่มคน โดยการสร้างความไวว้างใจ และ
กระตุน้ใหเ้กิดความสามคัคี และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายร่วมกนั ขั้นตอนการท างานเป็นทีม ทุกคน
จะต้อง1) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างไม่มีอคติ 2) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้เป็น
พฤติกรรมท่ีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน 3) ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 4)มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยคิดวา่เราตอ้งช่วยเหลือคนอ่ืนก่อนแลว้คนอ่ืนก็จะมาช่วย
เรา ในการเร่ิมสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม ตอ้งอาศยัความร่วมมือของสมาชิกทุกคน 
รวมทั้งความมุ่งมัน่และความพยายามของผูบ้ริหารเพื่อสร้างความสามคัคีและการท างานเป็นทีมให้
เกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ผลลัพธ์ท่ีได้คือสถานท่ีท างานมีบรรยากาศแห่งความสุขและการท างานมี
ประสิทธิภาพ 

จรวยพร ธรณินทร์ (2550, หน้า 69) กล่าวว่า ทกัษะของผูบ้ริหารยุคใหม่ ควรมี 20 
ทกัษะ ประกอบด้วย 10 ทกัษะขั้นพื้นฐาน และ 10 ทกัษะขั้นก้าวหน้าดงัน้ี 10 ทกัษะขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย 

1. การวางยทุธศาสตร์และก าหนดโครงการ 
2. การบริหารการเงินตามระเบียบ 
3. การบริหารบุคคลท่ีครบวงจร 
4. การใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารและจดัการศึกษา 
5. ทกัษะในการประชุม 
6. ทกัษะการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
7. การเขียนรายงาน การสรุปวเิคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่ 
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8. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงาน 
9. การน าการเปล่ียนแปลงและการสร้างความเขม้แขง็ของทีมงาน 
10. การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ระบบควบคุมคุณภาพและความเส่ียง 

10 ทกัษะขั้นกา้วหนา้ ประกอบดว้ย  
1. การบริการลูกคา้ (Customer Service) 
2. การเป็นผูจ้ดับริการ (Service Providers) 
3. แผนการตลาด (Marketing) 
4. การจดัการงานโฆษณาและสร้างภาพลกัษณ์ (Public Branding) 
5. การผลิตก าลงัคนท่ีตลาดตอ้งการ 
6. การสร้างเครือข่าย (Net Working) 
7. ทกัษะการน าเสนอและขายแนวคิด (Public Convincing and Presentations) 
8. การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ (Strategic Road Mapping) 
9. การบริหารในรูปคณะกรรมการ 
10. การบริหารความส าเร็จ 

Drucker, Peter F ( 2009 อา้งถึงใน ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556 , หนา้ 21-22 )กล่าววา่โลก
ในศตวรรษท่ี 21 โลกแห่งการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง คือความเป็นจริงของสังคมใหม่ท่ีมี
ปัญหาทา้ทาย ผูบ้ริหารถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าสูงคือกุญแจส าคญัไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงนกัการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการบริหาร เป็นผูน้ า
ทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพฒันาทัว่ทั้งองค์กรและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็วทุกองคก์รจะ
มุ่งปฏิรูปการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเนน้ในเร่ืองความรับผิดชอบใน
ดา้นต่างๆท่ีมีต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้ ายุคใหม่ท่ีสามารถมองภาพของ
องคก์รไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่งและชดัเจน สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพในอนาคตท่ีตอ้ง
ให้ความส าคญัและต้องเปล่ียนแปลงรวมทั้งตอ้งเป็นผูน้ าทีมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนื 

สมหมายอ ่าดอนกลอย (2556, หน้า 6-7) ในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมทกัษะชีวิตและอาชีพและ  3. ทกัษะ
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ด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีจึงเป็นภาระท่ีส าคัญของผู ้บริหารท่ีจะต้องรับผิดชอบจัด
การศึกษาให้ประสิทธิภาพซ่ึงผูบ้ริหารจะต้องรู้ เท่าทันความเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองคิดหา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ๆปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้ความส าคัญกับ
ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์รและนอกองค์กรให้ความสนใจต่อวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่ง
ผลลัพธ์ใส่ใจในเร่ืองของศาสตร์ทางการสอนท่ีเหมาะสมและต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครูปรับเปล่ียนเน้ือหาตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบั
การพฒันาทกัษะใหม่ๆให้กบัครูผูส้อนส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาให้สูงข้ึนรวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะทดัเทียมเป็นท่ียอมรับของชาติ
อ่ืนและสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

บุญช่วย สายราม (2556, หนา้ 51) ทกัษะภาวะผูน้ าเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็น
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูน้ าองค์กรหรือหน่วยงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บการ
พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส าหรับทกัษะภาวะผูน้ าท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ย  

1. ทกัษะการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลสูง (Highly effective Team building skill)  
2. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem– solving skills)  
3. ทกัษะการวางแผน (Planning – Project skills)  
4. ทกัษะการก ากบัการปฏิบติังาน (Performance monitoring skills)  
5. ทกัษะการส่ือสารท่ีดี (Communication and climate set skills)  
6. ทกัษะการสร้างสัมพนัธ์ (Relationship building up skills)  
7. ทกัษะการสอนงาน (Coaching skills)  
8. ทกัษะทางสังคม (Social skill)  
9. ทกัษะการติดสินใจ (Decision making skill)  
10. ทกัษะการกระตุน้จูงใจ (Motivational skills)  
11. ทกัษะการคิดเชิงสะทอ้น (Reflective & thinking skills) 
12. ทกัษะการจดัการตนเอง (Self – management skills)  
13. ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี (Technological skills)  
14. ทกัษะดา้นการเรียนการสอน (Pedagogical skills)  
15. ทกัษะดา้นความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence skills) 
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Center Creative Leadeship( CCL ) และ National Association of Secondary School 
Principals (NASSP) สรุปเก่ียวกบัทกัษะภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญั จ านวน 10 ทกัษะ ประกอบดว้ย  

1. ทกัษะการสร้างทีมงาน  
2. ทกัษะการจดัการความขดัแยง้  
3. ทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
4. ทกัษะการตดัสินใจ 
5. ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ 
6. ทกัษะทางเทคโนโลย ี  /น วตักรรม  /ดิจิตอล   
7. ทกัษะการส่ือสาร  
8. ทกัษะการจูงใจ 
9. ทกัษะการมอบหมายงานและการสอนงาน และ  
10. ทกัษะชีวติ  
Weigel (2012, อา้งถึงใน ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ, 2556 หน้า 46-49) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติังาน และมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ี
ซบัซ้อน ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนขาดทกัษะภาวะผูน้ าก็จะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของโรงเรียนได ้ซ่ึง
ทกัษะภาวะผูน้ าตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความเขา้ใจเก่ียวกับภาระงานและบุคคลลากร ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจึงตอ้งได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขนัในบริบทของโลกยคุใหม่  

Lee (2008) กล่าววา่ ทกัษะภาวะผูน้ าโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ในการปฏิบติังานร่วมกนัให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team building 
skill) ทกัษะดา้นความร่วมมือ (Collaboration skill) ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์         
(Critical thinking and creativity skill) ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา (Problem solving skill) ทกัษะดา้น
การส่ือสาร (Communication skill) และทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation 
skill )  

Ejimofor (2007) พบวา่ การพฒันาทกัษะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท าให้เกิดการ
เรียนรู้ความเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ เกิดความเขา้ใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีสร้าง
ความประทบัใจให้กบัทีมงาน โดยมีกระบวนการพฒันาคือ การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
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National Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) พบวา่ ทกัษะ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ ทกัษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skill) ทกัษะการแกปั้ญหา 
(Problem solving skills) ทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Critical thinking and 
creativity skill) ทกัษะดา้นการส่ือสาร (Communication skill) ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ 
(Learning innovation skill) ทกัษะดา้นการใชดิ้จิตอล (digital literacy skills) ทกัษะการก าหนด
ทิศทางองคก์ร (Setting instructional direction skill ) ทกัษะการเรียนรู้ไดเ้ร็ว (Sensitivity skill) 
ทกัษะการพิจารณาตดัสิน (Adjustment skill) และ ทกัษะมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results orientation skill) 

ผูว้ิจ ัยได้สังเคราะห์ทักษะของผูบ้ริหารจากแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆดังตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1 แสดงการสังเคราะห์ทกัษะของผู้บริหารในศตวรรษที ่21 
 

ล าดบั 
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 

21 ของผูบ้ริหาร 

นกัวชิาการศึกษา 

รวมความถ่ี 
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Li
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r 
CC

L 
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eig
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Le
e 
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P 
ทอ

งทิ
พภ

า 
ทอ

งพ
นัช

ัง่ 
จร
วย
พร

 
บุญ

ช่ว
ย 

1 การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ √ √ 
 
√ 

   
√ 

 
√ √ √ 

 
√ √ 9 

2 การคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ √ 
 
√ 

    
√ 

 
√ √ √ 

  
√ 7 

3 การแกปั้ญหา 
     

√ 
 
√ √ √ √ 

 
√ 

 
√ 7 

4 การสร้างแรงจูงใจ 
 
√ 

     
√ 

  
√ √ √ √ √ 7 

5 การสร้างทีมงาน 
    

√ 
  

√ 
 
√ √ 

 
√ √ √ 7 

6 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
     

√ 
 
√ 

  
√ √ 

 
√ √ 6 

7 
การก าหนดนโยบ ายและกา ร
ปกครอง √ 

              
1 

8 การบริหารจดัการองคก์ร √ 
  

√ 
         

√ 
 

3 
9 การวางแผนและพฒันาหลกัสูตร √ 

              
1 

10 การจดัการเรียนรู้ √ 
             

√ 2 

11 
การประเมินผลงานและบริหาร
บุคลากร √ 

            
√ 

 
2 

12 การจดัการบริหารบุคคล √ 
            

√ 
 

2 

13 
การวิจยัทางการศึกษา การวางแผน 
การประเมินผล √ 

              
1 

14 ค่านิยมและจริยธรรมการเป็นผูน้ า √ 
              

1 
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15 มนุษยสัมพนัธ์ 
 
√ 

             
1 

16 การขจดัการความขดัแยง้ 
 
√ 

  
√ 

  
√ 

       
3 

17 การสร้างสะพาน น าคนขา้ม 
  

√ 
            

1 
18 ก าจดัขอ้จ ากดั ขยายมุมมอง 

  
√ 

            
1 

19 สร้างนวตักรรม 
  

√ 
      

√ √ 
    

3 
20 มุ่งเนน้กลยทุธ์และการมีส่วนร่วม 

  
√ 

            
1 

21 เขา้ใจพฤติกรรม 
   

√ 
           

1 
22 ภาวะผูน้ า 

   
√ 

  
√ 

 
√ 

      
3 

23 ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   

√ 
      

√ 
   

√ 3 
24 การบริหารเวลา 

   
√ 

       
√ 

   
2 

25 การบริหารความเครียด 
   

√ 
           

1 
26 การคาดหวงัสูง 

     
√ 

         
1 

27 
ให้ความส าคัญกับ จุด มุ่งหมาย
พ้ืนฐาน 

     
√ 

         
1 

28 การบริการ 
          

√ 
  

√ 
 

2 
29 การเรียนรู้ไดเ้ร็ว 

          
√ 

    
1 

  
จากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ในการวิจยั ไดท้กัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปดว้ย 6 ทกัษะดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication Skills) 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills)          
3) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving Skills) 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Skills) 
5) ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) 6) ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
(Information Technology Skills) จากนั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษา สังเคราะห์และจดักลุ่มทกัษะในแต่ละดา้น
จากเอกสาร แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดพ้อสังเขปดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 
Baird (2006 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2545, หนา้ 14) กล่าววา่ ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมี

ทกัษะในการส่ือสารท่ีจะท าให้สามารถพูดและเขียนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สามารถรับรู้และรับฟังส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นตอ้งการส่ือออกมาจริง ๆสามารถเจรจาต่อรองท่ีจะท าใหก้ลุ่มต่าง ๆ ท างานร่วมกนัได ้

Doe (2009 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2545, หน้า 17) กล่าวว่า การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร คือสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้ งการพูด การเขียน 
สามารถพูดเปิดประเด็นและสรุปประเด็นไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง รัดกุม สามารถน าเสนอความคิดไดท้ั้ง
ระหวา่งบุคคล ระดบักลุ่ม และในท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจน 
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Yang (2009 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545, หนา้ 64) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารและจะตอ้งจดัให้มีเวบ็ไซต์เพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่างโรงเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รภายนอก 

จรวยพร ธรณินทร์ (2551, หนา้ 14) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสามารถในการติดต่อส่ือสาร (ฟัง
พูด อ่าน เขียน) ทั้งภาษาไทยภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ ส่ือสารครบทั้ง 4 ระบบ ไดแ้ก่ การส่ือสาร
ภายในองคก์ร ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ ชุมชน/ รัฐสัมพนัธ์ และกิจกรรมสังคม 

ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ (2550, หนา้ 37) กล่าววา่ การส่ือสารมีความส าคญัต่อมนุษยทุ์กคน
เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล
อ่ืน ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ท าให้บุคคลท่ีมีความสามารถในการส่ือสารหรือมีทกัษะในการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบมากกวา่ เพราะสามารถใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งดี 

บุญช่วย สายราม (2556, หน้า 6) กล่าวว่า ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะความแม่นย  าในดา้นขอ้มูล (Informational role) ไม่วา่จะอยูใ่นฐานะผูส่้งขอ้มูล 
ผูรั้บขอ้มูล หรือผูก้ระจายขอ้มูล และทกัษะการแปลขอ้มูลหรือการถอดรหสัขอ้มูลของผูรั้บท่ีไม่ตรง
กบัความตั้งใจส่งขอ้มูลของผูส่้ง หรือการส่ือสารท่ีลม้เหลวยอ่มท าให้ประสิทธิภาพในการตดัสินใจ
และการแกปั้ญหาดอ้ยลง เกิดผลเสียต่อการบริหารอยา่งน่าเสียดาย 

ประยูร อาษานาม (2542 , หน้า 57) กล่าวว่า ผูน้  าทีมงานต้องมีทักษะด้านการ
ติดต่อส่ือสาร จดัระบบและกระบวนการติดต่อส่ือสารภายในทีมงานรวมทั้งการติดต่อส่ือสารนอก
ทีมงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทุกประเภทจะตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศ ซ่ึง
กล่าวไดว้่าเป็นสายเลือดและเคร่ืองมือในการบริหาร ผูน้ าทีมจะตอ้งมีทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร
ในการประชุม การอภิปราย การสั่งงานดว้ยจาจาและลายลกัษณ์อกัษรการประสานงาน การควบคุม
ก ากับและการประเมินผลงาน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีภายในทีมงานก็จะต้องอาศัยการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  

วิจารณ์ พานิช (2554, หนา้ 9) กล่าวว่า ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
ทกัษะการส่ือสารท่ีมีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารเพราะผูบ้ริหารจะตอ้งมีการพบปะกบัผูค้นอ่ืนๆ
และสามารถสร้างความโดดเด่นได ้การพูดยงัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ผูบ้ริหารควรมีศิลปะ
ในการพูดหรือทกัษะในการส่ือสาร เพราะจะสามารถพูดกระตุน้หรือพูดโน้มน้าวจิตแก่ลูกนอ้งได ้
ผูบ้ริหารทกัษะท่ีดีและมีศิลปะในการพูดจะตอ้งรู้จกัวิธีการพูดแบบรักษาน ้ าใจ ไม่ให้ผูอ่ื้นเสียใจ 
และเสียความรู้สึกต่อกัน ผู ้ท่ี มีทักษะในการส่ือสารหรือมีศิลปะในการพูดจะต้องเป็นคน
ละเอียดอ่อน ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น การพูดอย่ามีสติ คิดก่อนพูด มองโลกในแง่ดี มีความจริงใจ 
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ผูบ้ริหารควรฝึกทกัษะในการพูดและตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาค าพูดของตนเองให้ดี
ยิง่ข้ึนไป 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา้ 3 )กล่าววา่ มาตรฐานและ
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจ  านวน 1 มาตรฐาน4 ตวับ่งช้ีได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพฒันาสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน มีจ านวน 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการประสาน ภาคีเครือข่าย 
เพื่อความร่วมมือในการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศ 
ติดตาม ผลการด าเนินงานการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 3) ผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการติดต่อส่ือสารกบัภาคีเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียน และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ และมียุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางดา้นภาษา และเจตคติในการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
แก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน 5ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 1) สร้างความตระหนกั
และเจตคติท่ีดีแก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2) 
ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและภาษา
ท่ีใชใ้นประชาคมอาเซียนเป็นภาษาท่ีสองและภาษาท่ีสามตามล าดบั 3) พฒันาครูให้มีความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาของผูเ้รียน 4) 
ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง และ5) ส่งเสริม
และพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาท่ีใช้ในประชาคมอาเซียนเป็นภาษาท่ีสามตาม
เป้าหมายการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

สรุปไดว้า่ทกัษะดา้นการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 
ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน น่าเช่ือถือ เขา้ใจง่าย ทั้งการพูด การเขียน สามารถสรุป
ประเด็นไดช้ดัเจนถูกตอ้ง รัดกุม สามารถเจรจาต่อรอง น าเสนอความคิดไดท้ั้งระหวา่งบุคคล ระดบั
กลุ่ม และในท่ีสาธารณะ ส่ือสารได้ทั้ งภาษาไทยภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ รวมทั้ ง
สามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน และองค์กรภายนอกดว้ยวิธี
และช่องทางท่ีหลากหลายโดยอาศยัเทคโนโลยใีนการส่ือสาร 

2. ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills) 
Guilford (1956, หน้า 128) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงกล่าวไวว้่า ความคิด

สร้างสรรคป์ระกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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1. ความคล่องแคล่วในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการหาค าตอบไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากดั 

2. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบไดห้ลาย
ประเภทและหลายทิศทาง 

3. ความคิดริเร่ิม คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาส่ิงแปลกใหม่และเป็นค าตอบ
ท่ีไม่ซ ้ ากบัผูอ่ื้น 

4. ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถในการก าหนดรายละเอียดของความคิดเพื่อบ่ง
บอกถึงวธีิสร้างและการน าไปใช ้

Torrance (1962, หนา้ 16) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถของบุคคลใน
การคิดสร้างสรรคผ์ลิตผล หรือส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเกิดจาก
การรวมความรู้ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์แลว้เช่ือมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่
ไม่จ  าเป็นส่ิงสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วทิยาศาสตร์ 

Wallach and Kogan (1965, หน้า 13-20) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า 
หมายถึงความคิดโยงสัมพนัธ์ (Association) คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ คือ คนท่ีสามารถจะคิด
อะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์เป็นลูกโซ่ 

Mednick (2004 , หน้า 196) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์องค์ประกอบในแบบใหม่ๆได ้และถา้ส่ิงท่ีน ามาเช่ือมโยงกนันั้นมีความห่างไกล
กนัมากเพียงใดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ก็มีความสร้างสรรคม์ากข้ึนเพียงนั้น 

Wallach &Kogan (2010, หนา้ 18) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิด
โยงสัมพนัธ์ได ้คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ยิ่ง
คิดไดม้ากเท่าไรยิง่แสดงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านั้น 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542, หน้า 37) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์หมายถึงการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริง (Facts) การคน้หาตรรกของขอ้มูล (Logic) และการใหเ้หตุผล (Reasoning) 

ราชบณัฑิตยสถาน ( 2546, หนา้ 1071 ) กล่าวไวว้า่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความ
ช านาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี 
ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเร่ืองนั้นๆ แล้ว เสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมนั้นอย่าง
ยติุธรรม 

ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 , หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเร่ืองหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูลอ่ืนๆและ
ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งช านาญหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหแ้ละแม่นย  าเพียงพอแก่การตดัสินใจ 
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ทิศนา แขมมณี (2554, หนา้ 110) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนกแยกแยะ
ส่ิง/เร่ือง/ ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อหาส่วนประกอบ/องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
เหล่านั้น เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองนั้นหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลมาอธิบายเร่ืองนั้น
ประเมินและตดัสินใจเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวก้ารคิดสร้างสรรค ์หมายถึง 
การคิดในทางท่ีท าใหดี้ข้ึน หรือการคิดสร้างส่ิงใหม่ ท่ีมีลกัษณะใหม่ (New) แตกต่างไปจากเดิมและ
เป็นความคิดตน้แบบ (Original) ท่ีใชก้ารไดจ้ริง ไดผ้ลดีกวา่ของเดิม และมีความสมเหตุสมผลท่ีคน
ทัว่ไปยอมรับได ้

สรุปได้ว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 
ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแกปั้ญหาท่ีแม่นย  ามีความละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ 
เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆอย่างช านาญ โดยการหาหลกัฐานท่ีมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงหรือขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนุนหรือยืนยนัเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ
เช่ือหรือสรุป 

3. ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills)  
Dewey (1913) อธิบายถึง การแก้ปัญหา ว่า เป็นการสะทอ้นการคิด, การสืบเสาะหา

ความรู้ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา และสามารถสลบักนัไปมาได ้ 
Davis (1935) การแกปั้ญหา หมายถึง การรวมเอาหลายๆ อยา่ง มาใชใ้นหารแกปั้ญหา 

เพราะมนัเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั ไม่ใช่เพียงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการแกปั้ญหาเท่านั้น แต่มีการ
ใชอ้ยา่งอ่ืนไปพร้อมๆ กนั  

Shulman &Keislar (1966) อธิบายวา่ จะตอ้งปรับทฤษฎีจิตวิทยาท่ีวา่ดว้ยการพฒันาและ
การเรียนรู้ใหม่ เน่ืองจากมีปัจจยัอยา่งอ่ืนท่ีจะน าไปสู่ทกัษะกระบวนการ (process skill) ต่างๆของ
มนุษย ์คือ ทกัษะการแกปั้ญหา รูปแบบของปัญหานั้นวา่คืออะไร การก าหนดปัญหาหรือหนทางการ
แก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล และการตดัสินใจในปัญหานั้นๆ ยงัไม่ชัดเจน ในทางจิตวิทยาเรียก
วิธีการแบบน้ีว่า ทกัษะกระบวนการ (Process Skill) จะเป็นลกัษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมเฉพาะ 
ของแต่ละบุคคลท่ีจะใช้ในการแกปั้ญหาแต่ละอย่าง แต่ละสถานการณ์ ทกัษะกระบวนการน้ีเป็น
ความพยายามใหเ้หตุผล ในการช่วยส่งเสริมใหท้กัษะการแกปั้ญหาสูงข้ึน  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า61) ได้ให้ความหมายของ ทกัษะการ
แกปั้ญหา ว่า หมายถึงการใชป้ระสบการณ์ท่ีคน้พบดว้ยตนเองท่ีเกิดจากการสังเกต การเก็บขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล การตีความและการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

ประเสริฐ ตนัสกุล (2551, หนา้ 78) กล่าววา่ ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการ
วเิคราะห์สถานการณ์ การประดิษฐค์  าตอบ การพิจารณาผลพวงและเฟ้นหาวธีิการท่ีเหมาะสม 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/process%20skill
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กองสุขศึกษา (2551, หนา้ 2) กล่าววา่ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นความสามารถของบุคคลใน
การแก ้ปัญหาท่ีเกิดจากความตึงเครียดทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

มณัฑรา ธรรมบุศย ์ (2551, หนา้ 31) กล่าววา่ทกัษะในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถใน
การรู้จกัขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นในยามจ าเป็น รู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหา 
สามารถหาทางแกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ไพโรจน ์คะเชนทร์ (2551, หนา้ 65) ทกัษะการแกปั้ญหาหมายถึงความสามารถในการใช้
ประสบการณ์ก าหนดทางเลือกเพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม
กบัตนเองท่ีสุด 

สรุปได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึงความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการใชป้ระสบการณ์ก าหนดทางเลือก เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาอยา่ง
เป็นระบบและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีสุด 

4. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivational Skills)  
Walters  (1978, p 218) แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมี

ผลท าให้บุคคลตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท า นัน่เอง 

โลเวลล ์ (Lovell, 1980, หนา้ 109) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ “เป็นกระบวนการท่ีชกั
น าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความต้องการบางประการให้
บรรลุผลส าเร็จ”  

Loundon and Bitta (1988, หนา้ 368) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั 
ท าใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ี
มีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  

ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996, หน้า 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ 

กฤษมนัต์ วฒันาณรงค ์แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สภาวะของจิตท่ีไดรั้บการกระตุน้
ใหเ้กิดความปรารถนาท่ีอยากเป็นอยากมีอยากได ้

สรุปไดว้่าทกัษะการสร้างแรงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึงความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการกระตุน้พลงัในตวับุคคลหรือครู ท าใหแ้สดงพฤติกรรม หรือปฏิบติังานในหนา้ท่ีเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิขององคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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5. ทกัษะด้านการสร้างทมีงาน (Team Building Skills) 
Doe (2009, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545, หนา้ 4) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ

ในความรู้สึก รู้ขอ้มูลภูมิหลงัของแต่ละคน สร้างคุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมองค์กร เป็น
แบบอย่างท่ีดี รู้จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละคนภายในทีมและสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเอง มี
การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ความคิด สอนงาน ช่วยเหลือในกระบวนการท างานของทีม ให้ทุกคน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นรับผิดชอบและแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างบูรณาการ สามารถจดัการความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สนบัสนุนใหที้มประสบความส าเร็จ 

Schools (2013, อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) Associate Superintendent of School 
กล่าวว่า ทกัษะท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team 
building) ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ (Conflict management) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่สภาพบรรยากาศ
การเรียนรู้เป็นสากล (Universal learning environments) เกิดข้ึนในทุก ๆ ห้องเรียนซ่ึงผูน้ า
สถานศึกษาเพียงล าพงั ไม่สามารถท าให้บรรลุผลในภารกิจท่ีมากมายน้ีได ้จึงตอ้งอาศยัการท างาน
เป็นทีม ดงันั้นทกัษะการสร้างทีมจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหน่ึง เม่ือมีการท างานเป็นทีมข้ึนยอ่ม
ตอ้งมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัทกัษะการจดัความขดัแยง้เพื่อลดหรือขจดั
ความขดัแยง้นั้น 

วิจารณ์ พานิช (2554, หน้า 8) กล่าวว่า กระบวนการท ากิจกรรมร่วมกนัเร่ิมจากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้มูลภายในกลุ่มความพยายามท าให้กลุ่มสามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหา 
เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆในการท างานให้ดี ข้ึนทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีจะส่งผลต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์ (2550, 
หนา้ 74) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสร้างทีม (Team Building) วา่ การท างานเป็นทีมคือ หวัใจส าคญัของ
การท างาน เพราะ “งานท่ีวา่ยาก ก็จะสามารถส าเร็จไดง่้าย ๆ ดว้ยความสามคัคี” การท างานร่วมกนั
ของกลุ่มคน โดยการสร้างความไวว้างใจ และกระตุน้ให้เกิดความสามคัคี และความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายร่วมกนั ขั้นตอนการท างานเป็นทีม ทุกคนจะตอ้ง 1) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ไม่มีอคติ  2) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมท่ีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุก
คน 3) ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ 4) มีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยคิดว่าเรา
ตอ้งช่วยเหลือคนอ่ืนก่อนแลว้คนอ่ืนก็จะมาช่วยเรา ในการเร่ิมสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม 
ตอ้งอาศยัความร่วมมือของสมาชิกทุกคน รวมทั้งความมุ่งมัน่และความพยายามของผูบ้ริหารเพื่อ
สร้างความสามคัคีและการท างานเป็นทีมให้เกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อสถานท่ีท างานมี
บรรยากาศแห่งความสุขและการท างานมีประสิทธิภาพ 
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บุญช่วย สายราม (2556, หนา้ 5 ) กล่าววา่ การท างานเป็นทีม (Team Building) คือ หวัใจ
ส าคญัของการท างาน ซ่ึงการท างานร่วมกนัของกลุ่มคน จะตอ้งสร้างความไวว้างใจ และกระตุน้ให้
เกิดความสามคัคี และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายร่วมกนั ทุกคนจะตอ้ง 1) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างไม่มีอคติ 2) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมท่ีดีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของ
สมาชิกทุกคน 3) ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ4) มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น สร้าง
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีมให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน ผลลัพธ์ท่ีได้คือสถานท่ีท างานมี
บรรยากาศแห่งความสุขและการท างานมีประสิทธิภาพ 

เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ( 2553, หน้า 92) กล่าวว่า การร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานเป็นเทคนิคการบริหารงานท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานในการ
ปฏิบติังานเป็นเทคนิคการบริหารท่ีส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานตอ้งเขา้ใจ
ถึงคุณค่าของการปฏิบติังานเป็นทีม บริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อน า
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ และในทางแนวคิดเดียวกนั นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งมีทกัษะบริหารเป็น
ทีมและทกัษะการสร้างทีมงาน โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมประเมิน 

สมเดช  สีแสง (2552, หนา้ 75) กล่าววา่ ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน เป็นทกัษะท่ีมีความ
เป็นตวัของจนเอง รู้จกับทบาทและหน้าท่ีของตนและทีมงานทกัษะวางระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดี 
ทกัษะการสร้างแรงจูงใจมการก าหนดมาตรฐานของงาน ทกัษะการสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมของการท างานเป็นทีม 

เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540, หนา้ 217) กล่าวว่า ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัยอ่มส่งผล
ต่อการใชเ้วลาในการบริหารงาน และประสิทธิผลของการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัไม่ต่างกบัการ
สร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่าทักษะด้านการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหาร
สามารถ สร้างวฒันธรรมขององคก์ร ความสามคัคีและบรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ สามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือดว้ยความเต็ม
ใจ มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ความคิด สอนงานช่วยเหลือในกระบวนการท างานของทีม 
รับผดิชอบและแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งบูรณาการ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก สนบัสนุนการท างาน
ให้ทีมประสบความส าเร็จ มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถเป็นผูน้ าและสร้างผูน้ า สร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากร
ทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผูน้ าในทุกระดบั น าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
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6. ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills) 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2556 , หน้า 7) จากมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8 ผู ้บริหารสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารจดัการ ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริหารมืออาชีพจะต้องสนทนาข้อมูลข่าวสาร และมีสารสนเทศที
ทนัสมยั 

สันติพจน์ กลบัดี (2558, หนา้ 3-4) กล่าววา่ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศการ
ส่ือสารมีทกัษะต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะทางภาษา ภาษาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลางของโลก 
ประชาชนอาเซียนจึงควรมีทกัษะทางภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานในระดบัเพียงพอท่ีจะส่ือสารกนัใน
โลกอินเทอร์เน็ตได ้เช่น ทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง เป็นตน้ นอกจากน้ี อาจจะพฒันาทกัษะทาง
ภาษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชก้นัมากและมีบทบาทมากข้ึนในเวทีโลก  

2. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ เน่ืองจากการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั สามารถเช่ือมต่อไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ โทรทศัน์ รวมถึงอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนแท๊บเล็ต ไอเพด และอ่ืน ๆ ประชาชนปัจจุบนัจึงตอ้งมีความสามารถในการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวไม่อย่างก็อย่างหน่ึง เพื่อให้สามารถเช่ือมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ดว้ย
ตนเอง  

3. ทกัษะในการสืบคน้ ในโลกอินเทอร์เน็ต มีสารสนเทศต่าง ๆ จ านวนมากท่ีไม่สามารถ
อ่าน ฟังได้โดยใช้เวลาเพียงชั่วอายุคน ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีตอ้งการผ่าน
เคร่ืองมือคน้หา (Search engine) อาทิ การสืบคน้ผา่น google จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ เช่น 
การสืบคน้โดยการใส่เคร่ืองหมายค าพูด แตกต่างจากการไม่ใส่เคร่ืองหมายค าพูดอย่างไร การใส่
เคร่ืองหมาย + ระหวา่งค าคน้มีประโยชน์อยา่งไร หรือการสืบคน้ค าท่ีตอ้งการเฉพาะจากเวบ็ไซตใ์ด
เวบ็ไซตห์น่ึง จะตอ้งพิมพค์  าคน้ในลกัษณะใด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อให้การสืบคน้มีประสิทธิภาพคือได้
สารสนเทศท่ีตอ้งการโดยใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด 

4. ทกัษะในการวิเคราะห์ หลายคร้ังท่ีการสืบคน้เร่ืองเดียวกนั นอกจากจะไดข้อ้มูลชุด
เดียวกนั ซ่ึงอาจจะเกิดจากการคดัลอกต่อ ๆ กนัมาแลว้ บางคร้ังอาจจะไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
ผูท่ี้ตอ้งการใช้สารสนเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานหรือจ าเป็นตอ้งหาความรู้พื้นฐานประกอบ 
เพื่อตรวจสอบได้ระดับหน่ึงว่าส่ิงท่ีสืบค้นมีความถูกต้องน่าเช่ือถือเพียงใด โดยหนทางหน่ึงท่ี
สามารถท าได้ง่ายคือการสืบค้นไปถึงแหล่งอ้างอิง การสืบค้นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง หรือสืบค้นจาก
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เวบ็ไซตต่์างประเทศ และน ามาเปรียบเทียบกนัหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์ 
และน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  

5. ทักษะในการจัดเก็บ ในบางคร้ังสารสนเทศท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต ผูสื้บค้นยงัไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ในขณะนั้นเลย แต่จ าเป็นตอ้งใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนมา
ประกอบดว้ย ทกัษะในการจดัเก็บขอ้มูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ เช่น ทกัษะ
การจดัเก็บขอ้ความ การจดัเก็บภาพ การจดัเก็บภาพและเสียง การจดัเก็บหน้าเวบ็ไซตท์ั้งหนา้ และ
อ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถในไปใช้งานตามเวลา สถานท่ีท่ีต้องการหรือใช้ง่านในขณะท่ีออกจาก
อินเทอร์เน็ตได ้ 

6. ทกัษะในการเช่ือมต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์ มีคนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีมีโอกาสใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้างขอ้มูลดิจิทลัหรือสร้างเอกสารต่าง ๆ แต่ไม่มีทกัษะในการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ เช่น ถ่ายภาพมาแล้วไม่รู้ว่าจะน าเขา้คอมพิวเตอร์อย่างไร สร้างไฟล์น าเสนอมาแล้วไม่
ทราบวา่จะแปลงไปใชง้านกบัอุปกรณ์อีกประเภทหน่ึงไดอ้ย่างไร รวมถึงการใชง้านขา้มค่ายผูผ้ลิต 
เช่น การใชง้านระหวา่งค่ายไมโครซอฟทก์บัค่ายแอปเปิล ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และ
ฝึกฝนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคล และลดอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารใหน้อ้ยลง  

7. ทกัษะในการสังเคราะห์ ทกัษะในการสังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างสารสนเทศใหม่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
เช่น ในกรณีท่ีตอ้งการเผยแพร่อาหารของประเทศตนเองโดยใส่ขอ้ความและเสียงประกอบ ผูจ้ดัท า
จะตอ้งทราบวา่จะหาภาพท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิจากแหล่งใด จะใส่ตวัอกัษรดว้ยเคร่ืองมืออะไร จะใส่
เพลงประกอบภาพดว้ยโปรแกรมอะไร ซ่ึงทั้งหมดเป็นการสังเคราะห์ส่ิงท่ีกระจดักระจายกนัอยูต่าม
แหล่งต่าง ๆ น ามาประกอบข้ึนมาใหเ้ป็นงานช้ินใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  

8. ทกัษะในการเผยแพร่ การน าเสนอผลงานผ่านเครือข่ายในลกัษณะของการเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ผูเ้ผยแพร่ยงัจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทกัษะในการน าขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ
ต่าง ๆ ออกสู่ประชาคมหรือชุมชนด้วย เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ การน าภาพถ่ายไปเผยแพร่กบับริการฟรีต่าง ๆ การเผยแพร่ขอ้ความและภาพผ่าน
เวบ็บอร์ด การเผยแพร่สารสนเทศผา่นเวบ็บล็อก/เวบ็ไซต ์การเผยแพร่คลิปวดีิโอผา่นยทููป เป็นตน้ 

9. ทกัษะในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ปัจจุบนัมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความ
นิยมหลายประเภท เช่น facebook, line, instagram, twitter และอ่ืน ๆ ซ่ึงผูใ้ชง้านจะตอ้งมีทกัษะใน
การอยูร่่วมกนัในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ดงักล่าว เช่น ทกัษะในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้ห้าม ไม่ผิด
กฎหมาย ทกัษะในการรักษามารยาทในการสนทนา ทกัษะในการแสดงความคิดเห็นไม่ให้เกิดเป็น
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ประเด็นขดัแยง้ การยอมรับความแตกต่างและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีจะ
ช่วยใหก้ารใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีประโยชน์และเกิดผลในเชิงบวกตามท่ีตอ้งการ  

10. ทักษะในการดูแลความปลอดภัยในการติดต่อส่ือสาร วยัรุ่นมักจะเป็นวยัท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีค่อนขา้งหละหลวมมากกว่าวยัอ่ืน ๆ เช่น ให้ขอ้มูลส่วนตวักบัคนแปลก
หน้าในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น ท่ีอยู่ ขอ้มูลส่วนตวั นอกจากน้ี ยงัขาดความระมดัระวงัเก่ียวกบัการ
จดัเก็บรหสัการใชง้านหรือบอกรหสัการใชง้านใหเ้พื่อน ส่งผลใหเ้กิดความยุง่ยากตามมาในภายหลงั 
เช่น ถูกล่อลวง มีการน าเข้าข้อมูลท่ีไม่พึงประสงค์โดยบุคคลอ่ืน ส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวน้ีผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีความตระหนกัและระมดัระวงัเร่ืองความปลอดภยั ในการเขา้ใจงานและการ
ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการมีทกัษะในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น รู้วิธีเขา้รหสัไฟล์ไม่ให้
เปิดอ่านโดยพลการได้ รู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภยัให้กบัอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารไม่ใหถู้กบุกรุกหรือถูกคุกคามจากผูไ้ม่พึงประสงคไ์ด ้เป็นตน้ 

อนุชา โสมาบุตร (2556, หนา้ 64) กล่าววา่ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารและการบริหารจดัการจะประกอบไปดว้ย ทกัษะการรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information 
Literacy) ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) และทกัษะการรู้ทนัไอซีที (ICT: Information, 
Communication and Technology Literacy) ซ่ึงทั้งสองประกอบดว้ยดงัน้ี  

ทกัษะการรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information Literacy) 
1. การเขา้ถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดย (1) 

เขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดา้นเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ) 
และ (2) ประเมินสารสนเทศไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน 

2. การใช้และการจดัการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศอยา่งสร้างสรรคแ์ละตรงกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน (2) จดัการกบั
สารเทศไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมายหลากหลาย และ (3) มีความรู้พื้นฐานท่ีจะ
ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีปัจจยัเสริมอยูร่อบดา้น 

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) ประกอบดว้ย 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ (Analyze Media) โดย (1) เขา้ใจวิธีการใชแ้ละการ

ผลิตส่ือเพื่อใหต้รงกบัเป้าประสงคท่ี์ก าหนด (2) สามารถใชส่ื้อเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ปัจเจกชน รู้คุณค่าและสร้างจุดเน้น รู้ถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคส่ือ และ (3) มีความรู้พื้นฐานท่ีจะประยุกต์ใชส่ื้อไดต้ามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ปัจจยัเสริมอยูร่อบดา้น 
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2. ความสามารถในการผลิตส่ือสร้างสรรค ์(Create Media Products) โดย (1) มีความรู้
ความเขา้ใจต่อการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลกัษณะเฉพาะของตวัส่ือประเภท
นั้นๆ และ (2) มีความรู้ความเขา้ใจต่อการใชส่ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่าง
ในเชิงวฒันธรรมอยา่งรอบดา้น 

ทกัษะการรู้ทนัไอซีที (ICT: Information, Communication and Technology Literacy) 
ประกอบดว้ย 

1. ประสิทธิผลของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดย (1) 
ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการส่ือสารทาง
สารสนเทศ (2) ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media Players etc.) ในการส่ือสารและ
การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเขา้ถึงส่ือทางสังคม (Social Media) ไดอ้ยา่งเหมาะสม (3) มีความรู้
พื้นฐานในการประยกุตใ์ช ้ICT ไดต้ามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีขอ้มูลหลากหลายรอบดา้น 

ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าในการใช ้ ICT เขา้มาพฒันาใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการจดัการ 
และเป็นผูส้นับสนุนเพื่อให้ครูในการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับครูใน
สถานศึกษาของตน และผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ทางดา้น ICT และความรู้ความสามารถและทกัษะ
พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ในระดบัดีเพื่อมาพฒันาสถานศึกษาและครูผูส้อนให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน และท่ีส าคญัผูบ้ริหาร ตอ้งเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบับุคลากรในสถานศึกษา ดา้นการพฒันา ICT 
โดยผูบ้ริหารควรมีความกระตือรือร้น เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

เฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง (2551, หนา้ 52 ) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว จึงตอ้งสารสนเทศท่ีเหมาะสมดงัท่ีมีผูก้ล่าวว่า สารสนเทศคืออ านาจ ทุกองค์การจึงตอ้ง
จดัหาและจดัการสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่บุคลากรบางกลุ่มในองคก์ารจะมีความตอ้งการ
สารสนเทศท่ีเฉพาะ เช่น ผูบ้ริหารจะมีความแตกต่างจากผูใ้ช้ขอ้มูลในระดบัอ่ืนท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ี
ชดัเจน ง่ายต่อการตดัสินใจ ไม่ตอ้งเสียเวลาประมวลผลอีก ระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารหรือ 
EIS ถูกพฒันาข้ึนเพื่อจดัการสารสนเทศของผูบ้ริหารให้มีความตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างจาก
บุคลากรกลุ่มอ่ืนขององค์การและมีระยะเวลาจ ากดัในการตดัสินใจแกปั้ญหาเม่ือมีเหตุการณ์หน่ึง
เกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์ร 

สรุปได้ว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัเพื่อใช้ในการตดัสินใจ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการ และเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูป้กครอง ชุมชนและ
องคก์รภายนอก  
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2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

วสัิยทศัน์  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรชั้ นน าพฒันาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พื้นฐานของความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 

พนัธกจิ  
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและ
ค่านิยมหลกั 12 ประการ 

3. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมภิบาลมาบริหารจดัการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

5. พฒันาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ครอบคลุมทุกภาคส่วนอยา่งมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดบัก่อนประถมศึกษามีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั และได้สมดุล 

และนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยัและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ 

และเสมอภาพ 

3. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทกัษะท่ีเหมาะสม และมี
วฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 

4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขบัเคล่ือน
การศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผดิชอบสู่สถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาพื้นท่ีพิเศษ 

กลยุทธ์  
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 

กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
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กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการจาก 

สภาพภูมิศาสตร์ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ตั้งอยู่เลขท่ี 100/1 หมู่ท่ี 15 ถนนกสิกร
ทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น รหัสไปรษณีย ์40000 โทรศพัท์ 0-4323-4836 
โทรสาร 0-4324-4412 ตั้ งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15-17 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101-103 องศา
ตะวนัออก ซ่ึงอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 
กิโลเมตร มีพื้นท่ี 10,885.9910 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลา้นไร่ ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ 
มีลกัษณะสูงต ่าสลบัเป็นลูกคล่ืนเทไปทางทิศตะวนัออกและทิศใต ้มีท่ีราบลุ่มน ้ าชีและลุ่มน ้ าพอง 
พื้นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลปานกลางเฉล่ีย 100-200 เมตร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ- ติดกบัจงัหวดัอุดรธานี เลย และหนองบวัล าภู 

ทิศใต ้-  ติดกบัจงัหวดันครราชสีมา และบุรีรัมย ์

ทิศตะวนัออก- ติดกบัจงัหวดักาฬสินธ์ุ และมหาสารคาม 

ทิศตะวนัตก-  ติดกบัจงัหวดัชยัภูมิ และเพชรบูรณ์ 

ประชากร 

ประชากรรวม 1,790,049 คน แยกเป็นชาย 884,882 คน หญิง 905,227 คน จ านวนบา้น 
576,964 ครัวเรือน (ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

สถานศึกษาในสังกดั 

สถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีสถานศึกษาในสังกดั 
จ านวน 84 โรงเรียน มีจ านวนบุคลากร รวม 3,392 คน  
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ตารางที ่2.2 แสดงจ านวนผู้บริหารและข้าราชการครูในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  
       เขต 25 จ าแนกตามขาดของโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน จ านวนผู้บริหารและครู 
ขนาดเล็ก 46  469 
ขนาดกลาง 26 1,178 
ขนาดใหญ่ 12 1,968 

รวม  84 3,579 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 

ผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2558 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) จ าแนกเป็นรายชั้น ดงัน้ี 
1. การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการ

ทดสอบ O-NET ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียต ่า
กว่าร้อยละ 50 ทั้งในระดบั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 25 ระดบัจงัหวดั ระดบัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละต ่าท่ีสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ทั้งในระดบั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเขต 25 ระดบัจงัหวดั ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดบัประเทศ 

2. การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการ
ประเมิน O-NET ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ีย
ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ทั้งในระดบั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 25 ระดบัจงัหวดั ระดบัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัประเทศ  

นอกจากน้ีจากการสังเคราะห์แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2556-2557 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ไปใช้สู่การพฒันา
โรงเรียน พบว่า ปัจจยั/องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิแต่ละสาระการเรียนรู้ของเขตพื้นท่ี
การศึกษาดงัน่ี1) องค์ประกอบดา้นครูไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการสอน เจตคติต่อนกัเรียน การใช้
เวลาของครู เทคนิคการสอน/คุณภาพการสอน มีภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานสอน สอนไม่ตรง
กับสาขาท่ี เ รียนบุคลิกภาพ /สุขภาพ ขว ัญก าลังใจในการท างาน ภาวะผู ้น าทางวิชาการ                      
2) องคป์ระกอบดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ความรู้พื้นฐานของนกัเรียนในแต่ละวิชา การมาเรียน/หนีเรียน 
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ความ พร้อมของครอบครัว เช่น ฐานะทางสังคม ความสนใจในการเรียน ปัญหาด้านสุขภาพ 
นกัเรียนอยูก่บัผูป้กครอง เช่น ตายาย ซ่ึงไม่รู้หนงัสือ หรือไม่ไดเ้อาใจใส่ในการเรียน นกัเรียนติดเกม 
นกัเรียนให้ความส าคญักบัเพื่อนมากกว่าเร่ืองอ่ืน 3)องค์ประกอบดา้นผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารไม่
เห็นความส าคญัของงานวชิาการ ผูบ้ริหารไม่มีนิเทศภายในโรงเรียน ขาดการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังาน 4) องคป์ระกอบดา้นสภาพของโรงเรียน ไดแ้ก่ขนาดโรงเรียน จ านวนนกัเรียนต่อ
ครูจ านวนครูต่อห้องเรียน ขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั /อุปกรณ์ / ห้องพิเศษ / แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ระยะจากบา้นถึงโรงเรียน 5) องคป์ระกอบดา้นผูป้กครอง ไดแ้ก่อาชีพ เจตคติต่อการศึกษา 
/ อนาคตของลูก สภาพเศรษฐกิจ ความอบอุ่นในครอบครัว 6) องค์ประกอบด้านชุมชนได้แก่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ระบบสาธารณูปโภค 

สรุปว่า คุณภาพของนกัเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ยงั
ตอ้งพฒันาข้ึนให้มากข้ึน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรับผิดชอบในการพฒันาสถานศึกษาให้มี
ความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียน 

  

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการบริหารสถานศึกษาทั้งใน 

ประเทศ และต่างประเทศ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.5.1 งานวจัิยในประเทศ  
แพรดาว สนองผนั (2557) ไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทกัษะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะคือ ทกัษะดา้น
เทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้น
ความรู้ความคิด ทกัษะด้านการบริหาร ทักษะด้านการวางแผน ทักษะด้านการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทกัษะดา้นการประเมิน ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและ
การบริหารจดัการ และทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน โดยทกัษะท่ีมีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากท่ีสุดและมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัแรก คือ ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน ส่วนแนวโนม้เป็นไปไดม้ากและ
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัสุดทา้ย คือ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
และการบริหารจดัการ 

บุญฤทธ์ิ  รุจิวงษสิ์ริกุล (2551) ศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะทางเทคนิค ดา้น
ทกัษะทางมนุษย ์ดา้นทกัษะทางความคิดรวบยอด ดา้นทกัษะทางการศึกษาและการสอน และทกัษะ
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ด้านความรู้ความคิด จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการท างาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1)ทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย
ดงัน้ี ดา้นทกัษะทางการศึกษาและการสอน ดา้นทกัษะทางเทคนิค ทกัษะดา้นความรู้ความคิด ดา้น
ทกัษะทางมนุษย ์และดา้นทกัษะทางความคิดรวบยอด 2)เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาด
ของโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

ไพศาล ผาละนัด (2554) ศึกษาเร่ืองทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 
ประสบการณ์ท างานและขนาดของโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ 1)ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้านทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 2)การเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า 
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา่ โดยรวม มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นการ
เป็นผูน้ าทางการศึกษาและการสอน และดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ด้านเทคนิค มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ ไม่แตกต่าง 

อ่อนสี  พงสะหวนั (2552) ศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามทศันะของบุคลากร
ทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดของโรงเรียนใน 
3 ด้านคือทกัษะด้านเทคนิคทกัษะด้านมนุษยแ์ละทกัษะด้านความคิดรวบ ผลการวิจยัพบว่า1)
บุคลากรทางการศึกษาแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทศันะเก่ียวกบั
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ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทกัษะด้านมนุษยแ์ละทกัษะด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดบัมากส่วนทกัษะด้าน
เทคนิคอยูใ่นระดบัปานกลางดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ทกัษะดา้นมนุษยร์องลงมาคือทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอดและทกัษะด้านเทคนิคตามล าดับ2)บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ี
ต่างกนัมีทศันะเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวมและราย
ดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ.053)บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานต่างกนัมีทศันะเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทกัษะดา้นเทคนิคและ
ทกัษะดา้นมนุษยไ์ม่แตกต่างกนัส่วนทกัษะดา้นความคิดรวบยอดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

พิสมยั แกว้เช้ือ (2552) วิจยัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูจ าแนกตามต าแหน่งและ
ขนาดโรงเรียนผลการวิจยัพบว่า1)ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2)ผลการ
วเิคราะห์เปรียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2.1)ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 2.2)ขา้ราชการครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .052.3)ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 2.4)ขา้ราชการครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นันทัชพร คชสูงเนิน(2553) ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณ์การท างาน และวุฒิทางการศึกษาใน 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ทกัษะ
ด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ผลวิจัยพบว่า 1)ทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 2)ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3)ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .054)ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ  าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โสภา ตุ้มช้าง(2550) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 2) คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกดักรงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก   
3) ทักษะการบริหารของผูบ้ริหารส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ทดัดาว อนัประนิตย ์(2556) ศึกษาทกัษะในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครู และ เปรียบเทียบทกัษะในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดัประชากรท่ีศึกษาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีผลการวิจยัพบวา่ (1) ทศันะเก่ียวกบัทกัษะ
ในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครู ภาพรวมและทุกรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี 1) ดา้นทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 2) ดา้นทกัษะ
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ 3) ดา้นทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 4) ดา้นทกัษะการคิดนอก
กรอบ และ 5) ดา้นทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (2) ผลการเปรียบเทียบทกัษะในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูเม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน วทิยฐานะ และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดัภาพรวมแตกต่างกนั 

พีระพร พลอยจะบก (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นเทคนิควธีิ ดา้นความคิด
รวบยอด และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 ดา้น พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีทกัษะการ
บริหารอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

สุธรรม ดุษดี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ในทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสายผูส้อน และ
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เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐบาลและผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
เอกชนใน 4 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะ
ด้านการศึกษาและการสอน ผลการวิจยัพบว่า 1)ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ทกัษะ
ด้านมนุษย์ และรองลงมา คือทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้าน
การศึกษาและการสอนตามล าดบั 2)เปรียบเทียบความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าผูบ้ริหารและครูสาย
ผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกับทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารและครูสายผูส้อนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในเร่ืองทกัษะมนุษย ์และทกัษะดา้น
เทคนิค แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน พบวา่ ในภาพรวมการใชท้กัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า การใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชนในดา้นทกัษะทางดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้นมนุษย ์
และทกัษะทางดา้นเทคนิค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธานี ชั้นบุญ (2550) ศึกษาเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 3 ดา้น คือ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะด้าน
มนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะด้านความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบว่า 1)ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใชท้กัษะการบริหารทั้ง 3 ดา้น โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทกัษะด้านมนุษย
สัมพนัธ์ ตามล าดบั 2) เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามประสบการณ์ท างาน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมสมยั ผลารักษ ์(2550) ศึกษาเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์ท างาน ผลการวยัพบวา่ 1) ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2)ทกัษะการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3)ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทิพวลัยน์นทเภท (2559) ศึกษาเร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษา ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า        
1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือดา้นการบริหารงานบุคคลอยู่
ในระดบัมากรองลงมาคือดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบั
มากนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริหารทัว่ไปอยูใ่นระดบัมาก 2) ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาพบวา่ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
น้อยและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือดา้นการ
บริหารทัว่ไปอยู่ในระดับน้อยรองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดบัน้อยน้อยท่ีสุดคือด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดบัน้อย 3) ผลการ
เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวม
พบวา่ไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหาร
บุคคลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นิศารัตน์  เชาวป์รีชา (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่ สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอ
เก้าเล้ียว สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X  = 2.72) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการบริหารระบบสารสนเทศมีค่าเฉล่ียสูงสุด               
(X  = 3.04) ส่วนในดา้นการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลงานโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (X  = 2.21) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเกา้เล้ียว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า 
การจ าแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, กลุ่มต าแหน่งหน้าท่ี และกลุ่มประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี
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สารสนเทศ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอเกา้เล้ียว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต ๑ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กาญจนา ศิลา (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตบางเขน ผลการวิจยัพบวา่ 1)ภาวะ
ผู ้น า เชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน(เครือข่ายท่ี 19) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับคือ ด้านการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการไวว้างใจ ด้ายการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยี ดา้นการส่ือสาร ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการบริหาร เวลา 2) ผล
การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน(เครือข่ายท่ี 19) จ  าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวนสองดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นการ
ไวว้างใจ และจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการบริหารเวลา ดา้นการส่ือสาร ดา้นการไวว้างใจ ดา้นการ
ท างานเป็นทีม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

สมคิด กลบัดี (2549) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ในปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นใน 2 ปัจจยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยใน
ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยในปัจจยัค ้ าจุน ได้แก่ ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นนโยบายและการ
บริหารและด้านรายได้การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ปัจจยัจูงใจแตกต่างกนัตาม
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้า
จุนไม่แตกต่างกนั  
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มณีรัตน์ สุไลมานดี (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครู
โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 
1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัองค์ประกอบตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านสังคม ด้านการมีช่ือเสียง ด้านความส าเร็จในการงาน ด้านพื้นฐานทาง
กายภาพ และดา้นความปลอดภยั 2)แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมวดั
หนองจอก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

โชติกา ระโส (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร มหาวิทยาลยั
ราชภฎันครสวรรค ์ผลการวจิยัพบวา่ 1)บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเวน้ ด้านการยอมรับนับถือ ท่ีมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 2)
บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม และในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 
3)บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 4)บุคลากรท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความรับผิดชอบแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนไม่พบความแตกต่าง 5)บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม และในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 

สุภารัตน์ แซ่อ้ือ (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการบริหารงานนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงในการบริหารงานนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีระดบัแรงจูงใจในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก หากพิจารณาในรายดา้นพบว่า ดา้นองค์กรและผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเจริญกา้วหนา้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บ แต่ก็มีแรงจูงใจในการบริหารงานนิเทศอยูใ่นระดบัมาก 

สัมฤทธ์ิ เทศสิงห์ (2547) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมาก เม่ือ
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เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจเป็นรายขอ้ แยกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ประจวบ แจโ้พธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผูบ้ริหารในการ
พัฒนาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านกังาน
เขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดา้นมีบทบาทอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการ
ท างานเป็นทีมของครู พบว่า 2.1) ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารในการ
พฒันาการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ครูผูช้ายมีความคิดเห็น
ว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทในการพฒันาการท างานเป็นทีมมากกว่าครูผูห้ญิงทุกด้าน 2.2) ครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการ
ท างานเป็นทีมในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 2.3) ครูท่ีท างานในขนาดโรงเรียนต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .05 โดยพบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผูบ้ริหารในการพฒันาการท างานเป็นทีมสูงกว่าครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนครูท่ี
ปฏิบัติการในโรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารในการ
พฒันาการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนั 

สาวิตรี บุตรธาจารย์ (2540) ศึกษาเร่ือง การสร้างทีมงานในสถาบนัสารสนเทศ สังกดั
สถาบนัการอุดมศึกษาเอกชน ผลวิจยัพบว่า 1)ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การสร้างทีมงานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในทุกองค์ประกอบของการ
สร้างทีมงาน 2) ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความเห็นต่อรูปแบบการ
สร้างทีมงานแตกต่างกนั 

เตือนใจ โพธ์ิทอง (2551) ศึกษาเร่ือง การสร้างทีมงานท่ีมรประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การสร้างทีมงานท่ี
มีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

สุภาพ กนัสการ (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
อ าเภอโคกสูง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรม
สร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 
2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ระบบระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 12  
ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานการวจิยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง

และแกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้
จึงน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปข้อคน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท าเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนใน

สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 3,579 
คน  

 
 



50 
 

กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
ผูศึ้กษาก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) (พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์ และ วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558, หนา้ 60 ) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 
351 คน จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เพื่อให้มีการกระจาย
ตามสัดส่วนประชากร ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
สถานภาพ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

รวม ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

รวม 

ผูบ้ริหาร 47 76  64  187 5 7  6  18 
ครูผูส้อน 504 1,079 1,809 3,392 49 106 178 333 

รวม 469 1,142 1,968 3,579 54 113 184 351 
ท่ีมา : สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 

  
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 สอบถามสถานภาพเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25มี แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 , 
หนา้ 121) 

5 หมายถึง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2 หมายถึง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2.3 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัท์
เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษา 6 ทกัษะ ไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละทกัษะให้
มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละทกัษะนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่
ละทกัษะ ดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มี 5 ขอ้ 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค ์มี 5 ขอ้ 3) ทกัษะการแกปั้ญหา มี 5 ขอ้ 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ มี 4 ขอ้ 5) ทกัษะการ
สร้างทีมงาน มี 5 ขอ้ 6) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มี 5 ขอ้ 

2. หาค่า IOC ( Index of item objective congruence)โดยน าแบบสอบถาม ท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Velidity) 
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของ
ขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามกบัค านิยามศพัท ์(IOC : Index of item 
objective congruence) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี มีค่าในเกณฑ์ระหวา่ง 
0.05 - 1.00 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่า ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม 
ดงันั้นสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม หรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 

3. การวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliabillity) โดยน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปทดลอง
ใช้ กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 (มหาสารคาม) จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่ ตามแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 โดยเกณฑ์ ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.75-1.00 

4. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
วจิยัต่อไป 
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3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากบณัฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและเพื่อขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูล ไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูลและตรวจสอบเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์ และแปลความหมาย ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามทกัษะการบริหารงานในศตวรรษ
ท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

3.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป ตามล าดบัดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑ์ต่อไปน้ี (พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์ 
และ วโิรจน์ สารรัตนะ , 2558, หนา้ 106 ) 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีการพฒันา/ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50  หมายถึง มีการพฒันา/ปฏิบติัในระดบัมาก 

2.51 – 3.50  หมายถึง มีการพฒันา/ปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50  หมายถึง มีการพฒันา/ปฏิบติัในระดบันอ้ย 

1.00 – 1.50  หมายถึง มีการพฒันา/ปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25จ าแนกตามสถานภาพ
โดยใช ้ t – test (Independent Samples) จ าแนกขนาดของสถานศึกษาโดยใช ้F – test (One – way 
ANOVA) ถา้พบความแตกต่างก็ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
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3.2.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1.1 ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์อลัฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
1.2 หาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of item objective congruence) 

2. สถิติพื้นฐาน 

2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2.4 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม ใชค้่า t-test (Independent 
sample) 

3.2 สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่าสองกลุ่ม ใช้ค่าF-test 
(One – way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างก็ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe') 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจยัตั้งวตัถุประสงค์ไว ้2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ประกอบไปดว้ย 6 ทกัษะในการบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 1. 
ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 2. ทกัษะการคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills) 3. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving Skills) 4. 
ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ(Motivational Skills) 5. ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) 6.
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills) และ2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ
การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศึกษา  

ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามตารางของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ตามสถานภาพแลว้เทียบสัดส่วนไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน351 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการ
วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ

เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
X   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
S.D  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
F   แทน  ค่ าส ถิ ติ ท่ี ใ ช้พิ จ า รณาความ มีนัยส า คัญจ ากก ารแจกแจงแบบ  F                      

(F- distribution) 
df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลโดยรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significances)  
*   แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
**  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัด 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การทดสอบค่าที(t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี 

จ  านวน 351 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 332 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.58 จาก
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  แสดงค่าความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

 18 
314 

5.40 
94.60 

รวม 332 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นครูผูส้อนมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยเป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.40  

 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
 ขนาดใหญ่ 

54  
 106  
 172 

16.30 
 31.90  
51.80 

รวม 332 100.00 
  

จากตารางท่ี  4.2  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษ า              
โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมาเป็นขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 
31.90 และขนาดเล็กมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.30 

4.4.1 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21  ของ ผู้บริหารสถานศึกษา              
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา    
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมและรายข้อ ใช้การวิเคราะห์ หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย              
ดังตารางที ่4.3  



57 

ด้านที่ โดยรวมและรายด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  4.08 0.28 มาก 
2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ 4.13 0.43 มาก 
3 ทกัษะการแกปั้ญหา  4.13 0.43 มาก 
4 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 4.09 0.51 มาก 
5 ทกัษะการสร้างทีมงาน  4.17 0.43 มาก 
6 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  4.20 0.44 มาก 
 รวม 4.13 0.30 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อทกัษะ
การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะการสร้างทีมงาน ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการแกปั้ญหา 
ทกัษะการสร้างแรงจูงใจและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.4 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา         
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวมและรายข้อ 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม 
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

 โดยรวมและรายดา้น 18 4.66 0.12 314 4.10 0.27 8.59** 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.5-4.6 

 
ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

  
 

โดยรวมและ
รายด้าน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.17 1.58 19.85** 0.00 
ภายในกลุ่ม 329 26.30 0.08 

4.06 4.27 4.06 รวม 297 54.38 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.18  

 
ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21               

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ภาพรวม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 4.06) 
กลาง 

(X = 4.14) 
ใหญ่ 

(X =4.05 ) 

เลก็ (X = 4.06) - 0.08* 0.01* 
กลาง (X = 4.14) - - 0.09* 
ใหญ่ (X =4.05 ) - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

4.4.2 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21  ของผู้บริหารสถานศึกษา              
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ภาพรวมและรายข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยายดังตารางที ่4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อที่ ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย ดา้นการ

พูด 
4.25 0.43 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย ดา้นการ
เขียน 

4.17 0.38 มาก 

3 ผูบ้ริหารสามารถเจรจาในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 4.14 0.36 มาก 
4 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้ 3.66 0.64 มาก 
5 ผูบ้ริหารสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ

สถานศึกษาไปสู่ชุมชนและองคก์รภายนอกดว้ยวธีิและ
ช่องทางท่ีหลากหลาย 

4.18 0.63 มาก 

รวม 4.08 0.28 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกบัทกัษะ
การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย ด้านการพูด รองลงมาได้แก่ ผูบ้ริหารสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
สถานศึกษาไปสู่ชุมชนและองค์กรภายนอกดว้ยวิธีและช่องทางท่ีหลากหลาย และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษไดต้ามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

N X  S.D. N X  S.D. 

ทกัษะการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

18 4.76 0.26 314 4.04 0.22 13.16** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผู ้บริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดัง ตารางที ่4.9-4.10 

 
ตารางที ่4.9  ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 
ทกัษะการ
ส่ือสารอย่าง

มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.53 0.27 3.53* 0.03 
ภายในกลุ่ม 329 24.73 0.08 

4.06 4.14 4.05 รวม 297 104.98 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา      
เขต 25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น      
จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21          

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 25 ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 4.06) 
กลาง 

(X = 4.14) 
ใหญ่ 

(X =4.05 ) 

เลก็ (X = 4.06) - 0.08 0.01 
กลาง (X = 4.14) - - 0.09* 
ใหญ่ (X =4.05 ) - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ คือ 
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

4.4.3 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21  ของผู้บริหารสถานศึกษา             
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์โดย
ภาพรวมและรายข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย ดัง ตารางที ่4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
คิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
 

ข้อที่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน แม่นย  า 
4.08 0.61 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูจ้  าแนก แยกแยะ ขอ้มูลเร่ืองราว 
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.11 0.59 มาก 

3 ผูบ้ริหารเขา้ใจและสามารถ เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราว 
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งช านาญ 

4.10 0.56 มาก 

4 ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่ง
ช านาญ 

4.13 0.55 มาก 

5 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบ 
มีเหตุผล 

4.21 0.60 มาก 

รวม 4.13 0.43 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกับ
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆ
ไดอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุผล รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่ง
ช านาญ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง แกปั้ญหาได้
อยา่งชดัเจน แม่นย  า ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.12 
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ตารางที ่4.12  ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิด
วเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ทกัษะดา้นการคิด
วเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์

18 4.60 0.28 314 4.10 0.42 5.00** 0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดับความคิดเห็นต่อทกัษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดัง ตารางที ่4.13 - 4.14 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิด
วเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 
ทกัษะการ
คิดวเิคราะห์

อย่าง
สร้างสรรค์ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.68 1.34  
7.54** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 329 58.35 0.18 

4.20 4.23 4.04 รวม 297 86.12 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



65 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    
เขต 25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้นจึง
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 4.20) 
กลาง 

(X = 4.23) 
ใหญ่ 

(X =4.04) 

เลก็ (X = 4.20) - 0.03 0.16 
กลาง (X = 4.23) - - 0.19* 
ใหญ่ (X =4.04 ) - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษากลางมีทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดใหญ่ 

4.4.4 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะการแก้ปัญหา 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการแก้ปัญหา โดยภาพรวมและราย
ข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังตารางที ่4.15 

 
 
 
 



66 

ข้อที่ ทกัษะการแก้ปัญหา 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิด

ใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ 
4.07 0.62 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าปรึกษาแนะน า ใหค้วามช่วยเหลือ
ดว้ยความเตม็ใจ 

4.14 0.60 มาก 

3 ผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอพร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวก 

4.17 0.57 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบและแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่ง
บูรณาการ 

4.13 0.60 มาก 

5 ผูบ้ริหารเป็นผูมุ้่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

4.12 0.61 มาก 

รวม 4.13 0.43 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกับ
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแกปั้ญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.13) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก รองลงมาได้แก่ ผูบ้ริหารสามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศการ
ท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการแก้ปัญหา จ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.16 

 

ตารางที ่4.15 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
แก้ปัญหา 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
แก้ปัญหา จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

N X  S.D. n X  S.D. 

ทกัษะการแกปั้ญหา 18 4.66 0.19 314 4.09 0.42 11.01** 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแกปั้ญหาจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการแก้ปัญหา จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว   
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดัง ตารางที ่4.17 - 4.18 
 
ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
แก้ปัญหา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

  
 

ทกัษะการ
แก้ปัญหา 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 11.72 5.86  
39.81** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 329 48.43 0.15 

3.79 4.35 4.09 รวม 297 86.12 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทกัษะ
การแกปั้ญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ทกัษะการแก้ปัญหา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 3.79) 
กลาง 

(X = 4.35) 
ใหญ่ 

(X =4.09) 

เลก็ (X = 3.79) - - - 
กลาง (X = 4.35) 0.56* - - 
ใหญ่ (X =4.09 ) 0.31* 0.25* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และ สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีทกัษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่ขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็ก ตามล าดบั 

4.4.5 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจโดยภาพรวมและ
รายข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังตารางที ่4.19 
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ตารางที ่4.19  ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 
 

ข้อที่ ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุน้พลงัความสามารถ

ของครูให้น ามาใชก้บังานได ้
4.11 0.64 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถสร้างเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 4.09 0.62 มาก 
3 ผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเม่ือครูปฏิบติังาน ส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย 
4.08 0.70 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีการใหก้ าลงัใจ ขอ้แนะน า เม่ือครูปฏิบติังานไม่
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.10 0.67 มาก 
 

รวม 4.09 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกับ
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุน้พลงั
ความสามารถของครูใหน้ ามาใชก้บังานได ้รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการใหก้ าลงัใจ ขอ้แนะน า เม่ือ
ครูปฏิบติังานไม่ส าเร็จตามเป้าหมายและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเม่ือ
ครูปฏิบติังาน ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้าง
แรงจูงใจ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

N X  S.D. N X  S.D. 

ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 18 4.71 0.31 314 4.06 0.50 8.26** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว    
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.21 - 4.22 
 
ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
สร้างแรงจูงใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

  
 

ทกัษะการ
สร้าง

แรงจูงใจ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 14.05 7.03  
31.70** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 329 72.92 0.22 

3.74 4.35 4.05 รวม 297 122.28 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.21 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทกัษะการสร้างแรงจูงใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้นจึง
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.22 

 
ตารางที ่4.22 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะ
การสร้างแรงจูงใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 3.74) 
กลาง 

(X = 4.35) 
ใหญ่ 

(X =4.05) 

เลก็ (X = 3.74) - - - 

กลาง (X = 4.35) 0.61* - - 
ใหญ่ (X =4.05) 0.31* 0.30* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษากลางมีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตามล าดบั 

4.4.6 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะด้านการสร้างทมีงาน 

ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้านการสร้างทีมงานโดยภาพรวม
และรายข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังตารางที ่4.23 
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ตารางที ่4.23 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้าน
การสร้างทมีงาน 
 

ข้อที่ ทกัษะด้านการสร้างทมีงาน 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองคก์ร ความสามคัคี และ

บรรยากาศการท างานเป็นทีม 
4.15 0.63 มาก 

2 ผูบ้ริหารเป็นผูเ้ปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
โดยไม่มีอคติ 

4.16 0.61 มาก 

3 ผูบ้ริหารสามารถใหค้ าแนะน าดว้ยความเตม็ใจ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิด สอนงาน ช่วยเหลือ
กระบวนการท างานของทีม 

4.16 0.57 มาก 

4 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและแกปั้ญหาร่วมกบั
ทีมงาน 

4.22 0.63 มาก 

5 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของ
ทีมอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

4.17 0.60 มาก 

รวม 4.17 0.43 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกบัผล
การวิเคราะห์ระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.17) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและแก้ปัญหา
ร่วมกบัทีมงาน รองลงมาได้แก่ ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของทีมอย่างเต็ม
ศกัยภาพ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองค์กร ความสามคัคี และ
บรรยากาศการท างานเป็นทีม ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้านการสร้างทีมงานจ าแนกตาม

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.24 
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ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้าน
การสร้างทมีงานจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ทกัษะการสร้างทีมงาน 18 4.59 0.34 314 4.15 0.42 4.38** 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการสร้างทีมงานจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที ่4.25 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกดั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะ
การสร้างทมีงานจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 

ทกัษะด้าน
การสร้าง
ทมีงาน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.76 1.88  
10.97** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 329 56.39 0.17 

4.23 4.30 4.07 รวม 297 61.94 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทกัษะ
ด้านการสร้างทีมงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.26 
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3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้านการสร้างทีมงาน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.26 

 
ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
สร้างทมีงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 3.74) 
กลาง 

(X = 4.35) 
ใหญ่ 

(X =4.05) 

เลก็ (X = 3.74) - - - 

กลาง (X = 4.35) 0.61* - - 
ใหญ่ (X = 4.05) 0.31* 0.30* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษากลางมีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ตามล าดบั 

4.4.7 ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมและรายข้อ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางที ่4.27 

  



75 

ตารางที ่4.27 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อที่ ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลผล 
1 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.15 0.56 มาก 

2 ผูบ้ริหารมีขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งทนัสมยั เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจ 

4.20 0.58 มาก 

3 ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงาน
จดัการ 

4.21 0.57 มาก 

4 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารกบัทีมงาน 4.22 0.57 มาก 
5 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการประชาสัมพนัธ์ผลงาน / 

องคก์รไดห้ลากหลายช่องทาง 
4.23 0.56 มาก 

รวม 4.20 0.44 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกับ
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก        ( X = 4.20) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยีในการประชาสัมพนัธ์
ผลงาน / องคก์รไดห้ลากหลายช่องทาง รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร
กบัทีมงาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนก
ตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า t-test ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.28 
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ตารางที ่4.28  ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทกัษะการบริหารงานใน
ศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. N X  S.D. 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

18 4.70 0.33 314 4.17 0.42 5.17** 0.00 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผู ้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตวัอยา่ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.29-4.30 

 
ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.26 2.13  
11.97** 

 
0.00 ภายในกลุ่ม 329 58.58 0.18 

4.34 4.31 4.09 รวม 297 85.87 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



77 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ สถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
25 ท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 
ดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางท่ี 4.30  

 
ตารางที ่4.30 ผลการทดสอบรายคู่เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
เลก็ 

(X = 4.34) 
กลาง 

(X = 4.31) 
ใหญ่ 

(X =4.09) 

เลก็ (X = 4.34) - - - 
กลาง (X = 4.31) 0.03 - - 
ใหญ่ (X =4.09) 0.25* 0.22* - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ โดยสถานศึกษากลางมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมากกวา่เล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ตามล าดบั 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจยัตั้งวตัถุประสงค์ไว ้2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประกอบไปด้วย 6 ทกัษะในการบริหารงานสถานศึกษา ดังน้ี 1) ทักษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 2) ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค ์
(Creative thinking Skills) 3) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving Skills) 4) ทกัษะการสร้าง
แรงจูงใจ (Motivational Skills) 5) ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) 6) ทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Skills)  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน 3,579 คน และแบ่งตามขนาดของ
สถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 84 
โรงเรียน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวน 351 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างมี
ระบบ (Systematic random sampling) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One Way-ANOWA) และการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั ตามขอ้คน้พบ(Fact-
findings) ตามแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา จ านวน 332 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.58 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซ่ึงมีประเด็นการอภิปรายดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากการวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา        

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตาม
รายละเอียดในแต่ละส่วนต่อไปน้ี 

5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 351 คน ผูว้ิจยั

ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 332 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.58 แบ่งตามสถานภาพเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ครูผูส้อน จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และ
แบ่งตามขนาดของสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 
ขนาดกลาง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และขนาดใหญ่ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.80 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X =4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ทกัษะ 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(X =4.20) รองลงมา คือ ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน (X =4.17) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะ
ดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (X =4.08)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 จ านวน จ านวน 1 คู่ 
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คือสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีทกัษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามี
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน 
เขา้ใจง่าย ดา้นการพูด ( X =4.25) รองลงมา คือผูบ้ริหารสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนและองคก์รภายนอกดว้ยวิธีและช่องทางท่ีหลากหลาย (X =4.18) ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้(X =3.66) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ คือสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษา
ขนาดกลางทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ไม่พบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิด
วิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามี
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 5 
ขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆ
ไดอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุผล (X =4.21) รองลงมา คือผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ
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ไดอ้ย่างช านาญ ( X =4.13) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน แม่นย  า (X =4.08) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิด
วเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ คือสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาด
กลางมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง ไม่พบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการแก้ปัญหาและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการ
แกปั้ญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก ( X =4.17) รองลงมา คือผูบ้ริหารสามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้
ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ( X =4.14) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ (X =4.07) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการ
แกปั้ญหา จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ คือสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดย
สถานศึกษาขนาดกลางมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาขนาดเล็ก ตามล าดบั 
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5.1.6 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้าง
แรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุน้พลงั
ความสามารถของครูให้น ามาใช้กับงานได้ ( X =4.11) รองลงมา คือผูบ้ริหารมีการให้ก าลังใจ 
ขอ้แนะน า เม่ือครูปฏิบติังานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (X =4.10) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือผูบ้ริหาร
มีการใหร้างวลัเม่ือครูปฏิบติังาน ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย (X =4.08) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้าง
แรงจูงใจ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 คู่ คือ สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาด
เล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยผูบ้ริหาร
และครูเห็นวา่ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมากกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก  

5.1.7 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างทีมงานและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้าง
ทีมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและแก้ปัญหา
ร่วมกบัทีมงาน (X =4.22) รองลงมา คือผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของทีมอยา่ง
เต็มศกัยภาพ ( X =4.17) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองคก์ร ความสามคัคี 
และบรรยากาศการท างานเป็นทีม (X =4.15) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการ
สร้างทีมงาน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จ านวน 3คู่ คือสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษากลาง
มีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
และสถานศึกษาขนาดเล็ก 

5.1.8 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะ
การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ 

โดยมีข้อสัง เกตว่า  ข้อ ท่ี มีค่ า เฉ ล่ีย สูง ท่ี สุด คือ ผู ้บ ริหารใช้เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน / องค์กรได้หลากหลายช่องทาง ( X =4.23) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารใช้
เทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารกบัทีมงาน (X =4.22) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (X =4.15) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ านวน 2 คู่ คือสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาใหญ่ และ สถานศึกษาขนาดกลางกบั
สถานศึกษาใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
ไม่พบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจาก
การศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทั้ง 6 ทกัษะ  

จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทั้ง 6 ทกัษะ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เทคโนโลยี  และ
ความเป็นไปในโลกศตวรรษท่ี 21 เม่ือผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาโดยตรง จึงตอ้งศึกษาหา
ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และเป็นการเพิ่มทักษะต่างๆเข้ามาโดยอัตโนมัติ รวมทั้ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา
52ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูงโดยการก ากบัและประสานให้
สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีผลิตและพฒันาครูคณาจารยร์วมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมี
ความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเน่ืองรัฐพึง
จดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
พร้อมกับเป้าประสงค์ข้อท่ี 3 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทกัษะท่ีเหมาะสมและมีวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิ ส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีการจดัอบรม สัมมนาวิชาการ และฝึกฝน
ทกัษะต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
ดงันั้นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545) กล่าวว่า ใน
ศตวรรษท่ี 21 องค์กรทั้งหลายเผชิญกบัปัญหาทา้ทายใหม่ ๆ มากมายจากปัจจยัภายนอก บทบาท
ของผูน้ าเพิ่มความซบัซอ้นและมีความส าคญัยิง่ข้ึน ผูน้ าในอนาคตจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและสมรรถนะ
ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน และ ทองทิพภา วิริยพนัธ์ุ (2550) กล่าวว่า ผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งเป็นคนเก่งมี
ความรู้ความสามารถแลว้ ยงัจะตอ้งมีทกัษะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 
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ให้แก่ตนเองสูงสุดจะได้มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัในโลกยุคไร้พรมแดน จึงท าให้ทกัษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ แพรดาว สนองผนั 
(2557) ได้ศึกษาทกัษะของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 11 ทกัษะคือ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะด้าน
มนุษย ์ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้นความรู้ความคิด 
ทกัษะดา้นการบริหารงาน ทกัษะดา้นการวางแผน ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะ
ดา้นการประเมิน ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารงานจดัการ 
และทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทั้ง 6 ทกัษะ จ าแนกตามสถานภาพ 
   จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทั้ง 6 ทกัษะ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารตอ้งใช้ทกัษะในการบริหารงานงานมากกว่าครูผูส้อนทั้งโดยต าแหน่ง และ
หนา้ท่ีของการเป็นผูบ้ริหาร จึงส่งผลให้ผูบ้ริหารตอ้งฝึกทกัษะการบริหารงานงานในดา้นต่างๆมาก
ยิ่งข้ึน เช่น ทกัษะการสร้างทีมงาน ในการบริหารงานงานสถานศึกษามีงานหลกัๆหลายงาน เช่น 
งานวชิาการ ตอ้งมีทีมงานของวิชาการอยา่งนอ้ย 8 -10 คน เพื่อขบัเคล่ือนงานวิชาการท่ีประกอบไป
ดว้ย งานด้านหลกัสูตร งานจดัการเรียนการสอน งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานส่ือการเรียนการ
สอน เป็นต้น งานกิจการนักเรียน จะต้องประกอบไปด้วยทีมงานอย่างน้อย 5-10 คน ในการ
ขบัเคล่ือนงานระเบียบวินยั งานสภานกัเรียน งานกิจกรรมนกัเรียน งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั บุญฤทธ์ิ รุจิวงษสิ์ริกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะการบริหารงานงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะ
การบริหารงานงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทั้ ง 6 ทักษะ จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 
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เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe')  เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ของสถานศึกษาขนาดกลาง
แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางตอ้งพยายามพฒันาทกัษะการบริหารงานของตนเองเพื่อพฒันาโรงเรียนให้
กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ในส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่นั้น มี
บุคลากรและทรัพยากรในการบริหารงานจดัการศึกษามากกว่า จึงส่งผลต่อความพยายามพฒันา
ทกัษะการบริหารงานงานของผูบ้ริหารน้อยกว่านัน่เอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุญฤทธ์ิ รุจิ
วงษ์สิริกุล (2551) ศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารงานงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าทกัษะการบริหารงานงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนั สัมพนัธ์กบั ไพศาล ผาละนดั(2554)  ศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารงานงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบ
ทกัษะการบริหารงานงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา่ โดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉล่ียสูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่  

5.2.2 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
สามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้านการพูด รองลงมา คือผูบ้ริหารสามารถเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนและองค์กรภายนอกด้วยวิธีและช่องทางท่ี
หลากหลาย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะว่า ทกัษะการส่ือสารนั้นส าคญัมากเป็นอบัดับแรกๆในการติดต่อ ประสานงาน และการ
ส่ือสารให้ชดัเจน เขา้ใจง่ายจะน ามาซ่ึงการสัมฤทธ์ิผลของการปฏิบติังาน ดงัท่ี ประยูร อาษานาม 
(2542) กล่าวว่า ผู ้น าทีมงานต้องมีทักษะด้านการติดต่อส่ือสาร จัดระบบและกระบวนการ
ติดต่อส่ือสารภายในทีมงานรวมทั้งการติดต่อส่ือสารนอกทีมงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานทุกประเภทจะต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นสายเลือดและ
เคร่ืองมือในการบริหารงาน ผูน้ าทีมจะต้องมีทกัษะด้านการติดต่อส่ือสารในการประชุม การ
อภิปราย การสั่งงานด้วยจาจาและลายลกัษณ์อกัษรการประสานงาน การควบคุมก ากบัและการ
ประเมินผลงาน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีภายในทีมงานก็จะต้องอาศยัการติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นทกัษะด้านการติดต่อส่ือสารจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง สัมพนัธ์กบั Baird 
(2006 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545)กล่าววา่ ผูน้  าจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารท่ีจะท าให้
สามารถพูดและเขียนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สามารถรับรู้และรับฟังส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการส่ือออกมาจริง ๆ
สามารถเจรจาต่อรองท่ีจะท าให้กลุ่มต่าง ๆ ท างานร่วมกนัได ้และ Doe (2009 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์
ศรีวฒัน์, 2545) กล่าวว่า การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร คือสามารถส่ือสารไดอ้ย่าง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ทั้งการพูด การเขียน สามารถพูดเปิดประเด็นและสรุปประเด็นไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง 
รัดกุม สามารถน าเสนอความคิดไดท้ั้งระหวา่งบุคคล ระดบักลุ่ม และในท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจน 
ส่วนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนและองคก์รภายนอกดว้ยวิธีการ
และช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การประชาสัมพนัธ์ดว้ยเวบ็ไซต ์วารสาร แผน่พบั เสียงตามสาย และ
อ่ืนๆ ก็เป็นการสร้างความรับรู้ตรงกนัของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ อนัจะ
ส่งผลดีต่อการพฒันาสถานศึกษาในทุกๆดา้น สอดคล้องกบั แพรดาว สนองผนั (2557) ได้ศึกษา
ทกัษะของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามสถานภาพ  

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ ระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทงัน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานกับผูเ้ก่ียวข้องทุกระดับ ส่วนครูผูส้อน
ติดต่อส่ือสารกับนักเรียน เพื่อนครู ผูป้กครองนักเรียน เป็นหลักเท่านั้น จึงส่งผลต่อทกัษะการ
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ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงกวา่ครูผูส้อนสอดคลอ้งกบั รัง
สาด      จันทรวิสูตร์ (2548) ท่ีได้ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูเก่ียวกับการ
ติดต่อส่ือสารท่ีควรจะเป็นในสถานศึกษา ซ่ึงพบวา่ในการติดต่อส่ือสารทุกดา้นภายในองคก์รนั้น มี
ส่วนส าคัญในระดับมากต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว้การ
ติดต่อส่ือสารจึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและการด าเนินการในมิติของการบริหารงานภาระงานในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะท าให้องคก์ร
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งค านึงถึงการจดัการท่ีดีในดา้นกระบวนการ
ของการส่ือสารและไดจ้  าแนกตามสถานภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทยีบระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ทกัษะการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') เปรียบเทียบรายคู่ 
พบว่า ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่าง
จากสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ตอ้งมีทกัษะดา้นการส่ือสาร
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางเม่ือสถานศึกษามีขนาดเล็ก
ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัครูผูส้อน ผูส่้งและผูรั้บขอ้มูลข่าวสารสามารถใชช่้องทางการ
ส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการแต่เม่ือสถานศึกษาขนาดใหญ่และผูบ้ริหารมีความต้องการข้อมูล
ข่าวสารในการบริหารงานและการตดัสินใจมากข้ึนจ าเป็นต้องใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเป็น
ทางการเน่ืองจากผูบ้ริหารมีภาระหน้าท่ีมากจึงตอ้งใช้กฎเกณฑ์นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็น
เคร่ืองมือของการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการท าให้สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ตอ้งมีการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารกบัหลายองค์กรและบุคลากรจานวนมาก
ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายมีทกัษะความแม่นย  าในดา้นขอ้มูลไม่วา่จะอยูใ่นฐานะผู ้
ส่งขอ้มูลผูรั้บขอ้มูลหรือผูก้ระจายขอ้มูลซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทดัดาว อนัประนิตย ์(2556) ท่ีไดศึ้กษา
ทักษะในการบริหารงานงานของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู ้บริหารและครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ซ่ึงพบว่า ด้านทกัษะการส่ือสารสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.2.3 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 

จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ พบว่า 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุผล เพราะวา่ การตดัสินใจแต่ละคร้ังของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเสมอ เน่ืองจากผลท่ีตามมาจะส่งผลดี หรือ
ผลเสียต่อบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในสถานศึกษาทั้งส้ินรองลงมา คือผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูล เร่ืองราวต่างๆได้อย่างช านาญเพราะว่าการตัดสินใจของผูบ้ริหารต้องมีมูลฐานมาจาก
ขอ้เท็จจริงทั้งส้ิน จึงตอ้งเช่ือมโยงเร่ืองราวหรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้ปรากฏขอ้เท็จจริงก่อนการตดัสินใจ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
แม่นย  า ดงัท่ีWallach & Kogan (2010)ไดก้ล่าวไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดโยง
สัมพนัธ์ได ้คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ยิ่งคิด
ได้มากเท่าไรยิ่งแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้ นจึงส่งผลให้ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นว่าทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ โดยรวม 
อยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบักาญจนา ศิลา (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตบางเขน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตบางเขน (เครือข่ายท่ี 19) โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์จ าแนกตามสถานภาพ  

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรคจ์  าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนั มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัท่ี Wallach & Kogan (2010) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิดโยง
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สัมพนัธ์ได ้คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ยิ่งคิด
ไดม้ากเท่าไรยิ่งแสดงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น สอดคลอ้งกบัทดัดาว อนัประ
นิตย ์(2556) ศึกษาทกัษะในการบริหารงานงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหาร
และครู และ เปรียบเทียบทกัษะในการบริหารงานงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่ง ผลการเปรียบเทียบทกัษะในการบริหารงานงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูเม่ือ ดา้นทกัษะการคิดสร้างสรรค ์จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบวา่แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์จ าแนกตาม
ขนาด พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่าง
กบัสถานศึกษาขนาดกลางสาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ขนาดของสถานศึกษาย่อมส่งผลต่อปริมาณงาน 
และปริมาณของบุคลากรในการด าเนินงาน และความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารงานงานท่ี
แตกต่างกันออกไปดังนั้นจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการท างานแตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะของงานและทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้มุมมองหรือทศันะท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้น
ทกัษะต่างกนัสอดคลอ้งกบัทดัดาว อนัประนิตย (2556) ท่ีพบว่าทกัษะในการบริหารงานงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ดา้นทกัษะการคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

5.2.4 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแก้ปัญหา  

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแก้ปัญหา 

จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแกปั้ญหาพบวา่โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงาน
อย่างสม ่าเสมอพร้อมทั้งอ านวยความสะดวก สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีหลกัและ



91 

 

ตดัสินใจในการแกปั้ญหา ดงัท่ี ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารตอ้ง
ใช้ประสบการณ์ท่ีคน้พบด้วยตนเองท่ีเกิดจากการสังเกต การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ตีความและการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล และสัมพนัธ์กบั กรมควบคุมโรค 
(2546) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารควรคิดหาทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาให้ดีท่ีสุดและเหมาะสมกบัตนเองมาก
ท่ีสุด 

2. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ทักษะการแก้ปัญหาจ าแนกตาม
สถานภาพ 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแกปั้ญหาจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาท 
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการบริหารงานสถานศึกษา และการแกไ้ขปัญหาของ
สถานศึกษาครอบคลุมมากกว่าบทบาทของครูผูส้อน โดยลกัษณะของการท างานของผูบ้ริหาร
จะตอ้งประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆนอกสถานศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รู้จกัและ
พบกบัผูค้นมากมายทุกสาขาวิชาชีพ จึงมีมุมมองท่ีลึกและกวา้งในการแกไ้ขปัญหามากกวา่ครู ดงัท่ี     
มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2551) กล่าวว่า ทกัษะในการแกปั้ญหาเป็นความสามารถในการรู้จกัขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นในยามจ าเป็น รู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหา สามารถหาทาง
แกปั้ญหาและวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการแก้ปัญหาจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการแก้ปัญหา จ าแนกตามขนาด พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 3 คู่  คือสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาขนาด
กลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาขนาดเล็ก อาจเป็น
เพราะวา่จ านวนครูนกัเรียน และบุคลากร รวมทั้งทรัพยากรต่างๆในแต่ละขนาดของสถานศึกษามีมา
น้อยแตกต่างกนั ส่งผลต่อจ านวนปัญหาและความซับซ้อนของปัญหาแตกต่างกนั จึงท าให้ระดบั
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในทกัษะการแก้ปัญหาแตกต่างกนั ดงัเช่น ประเสริฐ ตนั
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สกุล (2551) กล่าวว่า ทกัษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การ
ประดิษฐค์  าตอบ การพิจารณาผลพวงและเฟ้นหาวธีิการท่ีเหมาะสม และไพโรจน์  คะเชนทร์ (2551) 
กล่าวว่า ทกัษะการแกปั้ญหาหมายถึงความสามารถในการใช้ประสบการณ์ก าหนดทางเลือกเพื่อ
จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบัตนเองท่ีสุด 

5.2.5 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการการสร้างแรงจูงใจ 

ผลการวิจัยทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25ทกัษะการการสร้างแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้ ง 5 ข้อโดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการกระตุ้นพลังความสามารถของครูให้น ามาใช้กับงานได้อธิบายได้ว่า 
สถานศึกษาท่ีจะพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศได้ ผูบ้ริหารจะต้องรู้จกัวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ครูผูส้อน ในการพฒันาจดัการศึกษาของโรงเรียน ครูผูส้อน ถือว่ามีความส าคญัมาก ครูต้องจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ ให้กบัลูกศิษย ์เติบโตและพฒันาเป็นสมาชิกของชุมชน สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมอนัพึ่งประสงค์และ สามารถด าเนินชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีความสุข อย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ดงัท่ีไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996)กล่าวว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับสัมพันธ์กับ สุภารัตน์    แซ่อ้ือ (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการ
บริหารงานงานนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงในการบริหารงานงานนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 มีระดบัแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและสัมพนัธ์กบั สุภารัตน์ แซ่อ้ือ (2555) ศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจการบริหารงานงานนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงในการบริหารงานงาน
นิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีระดบัแรงจูงใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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2. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจจ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูมีแรงจูงใจ
ภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ ท าให้ความคิดเห็นระดบัความ
คิดเห็นทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจจ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบั สมคิด กลบัดี (2549) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 เม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัตามนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05  

3. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างแรงจูงใจจ าแนกตามขนาด พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 3คู่  คือ สถานศึกษาขนาดเล็กกับ
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง
กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยผูบ้ริหารและครูเห็นว่าทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความส าเร็จมากมายท าให้เป้าหมายในงานน้อยกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลางท่ีตอ้งการช่ือเสียง ความส าเร็จมากกวา่ ดงัท่ี ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996) อธิบายวา่
การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท า
พฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบั สัมฤทธ์ิ เทศสิงห์ (2547) ศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยั
พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและราย
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ดา้น มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจเป็นรายขอ้ แยกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.2.6 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างทมีงาน 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการการสร้างทมีงาน 

ผลการวิจัยทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างทีมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและ
แกปั้ญหาร่วมกบัทีมงานรองลงมา คือ ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของทีมอยา่ง
เต็มศักยภาพ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองค์กร ความสามคัคี และ
บรรยากาศการท างานเป็นทีม สามารถอภิปรายไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนไดเ้ขา้ใจถึง
การสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม เพราะการท างานเป็นทีมมีความส าคญัต่อการท างานของ
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยท าให้วตัถุประสงค์ของสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายเท่านั้น แต่ยงัจะเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท างานของสถานศึกษานั้น
อีกดว้ย หากบุคลากรในสถานศึกษาแบ่งแยกการท างานโดยอิสระไม่มีการปะสานสัมพนัธ์กนั ไม่
ช่วยเหลือกนั จะส่งผลให้การด าเนินงานของสถานศึกษาล่าชา้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และสามารถ
ส่งผลไปถึงบรรยากาศของสถานศึกษาโดยรวม สอดคลอ้งกบั ทองพนัชั่ง พงษ์วารินทร์ (2552) 
กล่าววา่ การท างานเป็นทีม (Team Building) คือ หวัใจส าคญัของการท างาน ซ่ึงการท างานร่วมกนั
ของกลุ่มคน จะตอ้งสร้างความไวว้างใจ และกระตุน้ให้เกิดความสามคัคี และความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั เพื่อท าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายร่วมกนั ทุกคนจะตอ้ง 1) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างไม่มีอคติ 2) ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่ดีใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีดีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน 3) ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ4) มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น สร้างความสามคัคีและการท างานเป็นทีม
ให้เกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อสถานท่ีท างานมีบรรยากาศแห่งความสุขและการท างานมี
ประสิทธิภาพ  

2. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างทีมงาน จ าแนก
ตามสถานภาพ 
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เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการสร้างทีมงาน จ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นเพราะวา่การท างานเป็นทีมนั้นถือวา่เป็น
กุญแจอนัส าคญัของทุกองค์การในการมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งแทจ้ริงหากไม่สามารถทางานเป็น
ทีมได้แล้วจะท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานเกิดความขัดแยง้ระหว่าง
ผูร่้วมงานตลอดจนมีการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปล้ืองดงันั้นครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็กขนากกลาง
และขนาดใหญ่ต่างตระหนกัถึงคุณค่าของการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือในการท างานอยา่ง
เต็มท่ีอีกทั้งครูผูส้อนจะยึดถือแนวปฏิบติังานตามนโยบายของโรงเรียนซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการดงัท่ี เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าววา่ขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัยอ่ม
ส่งผลต่อการใชเ้วลาในการบริหารงานงานและประสิทธิผลของการบริหารงานงานท่ีแตกต่างกนัไม่
ต่างกบัการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาขนาดใหญ่มกัสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทางานหรือกระตุน้ใหบุ้คลากรเป็นไปไดย้ากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
สุพิชฌา เจริญรักษ ์ (2546) พบวา่ทกัษะการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามการ
รับรู้ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยรวมและรายด้าน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทักษะการสร้างทีมงาน จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25ทกัษะการสร้างทีมงาน จ าแนกตามขนาด พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe')  เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างกบัสถานศึกษา
ขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง
แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ เป็นได้ว่า จ  านวนบุคลากรท่ีมีไม่เท่ากันในแต่ละขนาด
สถานศึกษา อาจมีผลต่อการสร้างทีมงานในแต่ละสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั สุภาพ กนัสการ (2552) 
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
อ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกนั และสัมพนัธ์กบั ประจวบ แจโ้พธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อ
บทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกดั
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ครูท่ีท างานในขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารใน
การพฒันาการท างานเป็นทีมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

5.2.7 ระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ระดับทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยี
ในการประชาสัมพนัธ์ผลงาน / องค์กรได้หลากหลายช่องทาง ดงัท่ีส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ( 
2556) มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8 ความวา่
ผูบ้ริหารสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบติังานได้อย่าง
เหมาะสม ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานจดัการ ส่งเสริม
สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งสนทนา
ขอ้มูลข่าวสาร และมีสารสนเทศท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบั แพรดาว สนองผนั (2557) ไดศึ้กษาทกัษะ
ของผูบ้ริหารและเสนอแนวการพฒันาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารงานจดัการ 
รวมอยูด่ว้ย 

2. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
ยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องรู้ทัน ก้าวทนั รู้จัก และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี ซ่ึง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจดัการขอ้มูลของสถานศึกษา สามารถ
น ามาช่วยในการตดัสินใจต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ในทางวิชาการยงัช่วยในการจดัเก็บฐานขอ้มูลของ
นกัเรียน ในระบบงานเอกสารช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบายในการจดัการเอกสาร และอ่ืนอีกมามาย 
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ซ่ึงนอกเหนือจากจะใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสถานศึกษาโดยตรงแล้ว ยงัอาจใช้เพื่อการ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษา สร้างเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการบริหารงานจดัการ มากกว่าครูผูส้อนสอดคล้องกบันิศารัตน์         
เชาวป์รีชา (2557) ศึกษาเร่ือง การพฒันาการบริหารงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต ๑ ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อสภาพปัญหาในการบริหารงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอเกา้เล้ียว จ าแนกตามกลุ่มต าแหน่งหนา้ท่ี แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบระดับระดับทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') เปรียบเทียบรายคู่  พบว่า 
สถานศึกษาขนาดเล็กแตกต่างจากสถานศึกษาใหญ่ และ สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาใหญ่ 
มีความเป็นไปได้ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากรทางด้านงบประมาณ บุคลากร และ
เทคโนโลยีท่ีพร้อมมากกว่า สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง (2551) เร่ือง การ
ด าเนินงานและความตอ้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา่ บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั 
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และวชัรพงษ์ โฮมแพน 
(2550) ท่ีได้ศึกษาวิสัยทศัน์เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ริหารกับการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเร่ืองทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 พบประเด็นท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ
ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษได ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมให้มีการจดัการฝึกอบรม
การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง และเพิ่มโอกาสในการภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารใน
สถานศึกษาใหม้ากข้ึน 

2. ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง แกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน แม่นย  า ดงันั้นผูบ้ริหารควรเพิ่ม
ความละเอียด รอบคอบในการพิจาณาไตร่ตรองใหม้ากข้ึน  

3. ทกัษะการแกปั้ญหา จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ ดงันั้น ผูบ้ริหารควร
เปิดใจกวา้งรับฟังปัญหาอย่างรอบดา้น อาจจะใชว้ิธีในการรับฟังความคิดเห็นผ่านสังคมเครือข่าย
(Social network) หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น 

4. ทักษะการสร้างแรงจูงใจ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารมีการให้
รางวลัเม่ือครูปฏิบติังาน ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีกลวธีิท่ีแนบเนียนในการให้
รางวลัครูหรือบุคลากรท่ีปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย โดยท่ีไม่มีความรู้สึกทางลบต่อรางวลัท่ีไดรั้บ 

5. ทักษะการสร้างทีมงาน จากการศึกษาพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีทักษะการ
บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร ความสามคัคี และบรรยากาศการท างานเป็นทีม ดงันั้นผูบ้ริหารควรสร้างผูน้ าใน
แต่ละระดบัให้มีความสามารถในการสร้างทีมงานของตนเอง ตามล าดบัลงไป ตั้งแต่ หวัหน้ากลุ่ม
งาน หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด
และแสดงความคิดเห็น 
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6. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะ
การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเองให้กา้ว
ทนัเทคโนโลยีสมยัใหม่อยู่เสมอๆโดยการเขา้รับการอบรม ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีในสถาบนัท่ี
เหมาะสม 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ

ประเด็นการส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสร้างทีมงาน เน่ืองจากแต่ละสถานศึกษามีปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อการสร้างทีมงานต่างกัน และสถานศึกษาท่ีมีทีมงานเข้มแข็งจะส่งผลดีต่อการ
บริหารงานงานเช่นกนั 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงาน
จดัท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         นายเรืองยศ  แวดลอ้ม 
  ดว้ย นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512029 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ทกัษะการ
บริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1213 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         นางสาวสายชล  มนตช่์วย 
  ดว้ย นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512029 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ทกัษะการ
บริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1213 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.กิตต์ิตกาญจน์  ปฏิพนัธ์ 
  ดว้ย นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512029 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ทกัษะการ
บริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1330 
 

 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 25 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร    ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................................................. 

 ด้วย นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์  นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512029 ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25"  โดยมี   พระครูปลดัสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง    ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
……………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารในศตวรรษ
ท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   จ านวน  6  
ทกัษะ   1) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)   2)  ทกัษะการ
คิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์(Creative thinking  Skills)  3) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving 
Skills) 4) ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ(Motivational Skills)  5) ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน  (Team 
Building Skills)    6) ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ( Information Technology Skills)      
 2.แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น  2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนที ่1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   จ  าแนก 6  ทกัษะ จ านวน  39 
ขอ้โดยแบ่งเป็น 
 1. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  จ านวน    5  ขอ้ 
 2. ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์  จ านวน   5  ขอ้ 
 3. ทกัษะการแกปั้ญหา    จ านวน   5  ขอ้ 
 4.ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ   จ านวน    4  ขอ้ 
 5.ทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน     จ านวน    5  ขอ้ 
 6.ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน    5  ขอ้ 
 
   

 3.กรุณาตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อความสมบูรณ์
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4.ขอ้มูลจากแบบสอบถามน้ีใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและสภาพทางราชการหรือหน่วยงานของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ประการใด 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ 
โอกาสน้ี 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านในปัจจุบนั 

ข้อความ 
1.  สถานภาพ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา                   ครูผูส้อน 
2.  ขนาดของสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก     (มีจ  านวนนกัเรียน ไม่เกิน 500 คน  ) 
  ขนาดกลาง  (มีจ านวนนกัเรียน  501 – 1,500 คน) 
  ขนาดใหญ่  (มีจ านวนนกัเรียน  1,500  ข้ึนไป) 
 
 
ตอนที ่2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ค าช้ีแจงโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึง ความคิดเห็น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความคิดเห็น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่น
ระดบัมาก 

3 หมายถึง ความคิดเห็น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ความคิดเห็น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่น
ระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ความคิดเห็น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับทกัษะการบริหาร ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 

ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication Skills)    
1. ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 

เขา้ใจง่าย ดา้นการพูด 
     [ ] 

2. ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่าย ดา้นการเขียน 

     [ ] 

3. ผูบ้ริหารสามารถเจรจาในเร่ืองต่างๆได้
อยา่งสร้างสรรค ์

     [ ] 

4. ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษได ้

     [ ] 

5. ผูบ้ริหารสามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนและ
องคก์รภายนอกดว้ยวธีิและช่องทางท่ี
หลากหลาย 

     [ ] 

ทกัษะด้านการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking  Skills) 

6. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณา
ไตร่ตรอง แกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 
แม่นย  า 

     [ ] 

7. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูจ้  าแนก แยกแยะ  
ขอ้มูลเร่ืองราว สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

     [ ] 

8 ผูบ้ริหารเขา้ใจและสามารถ เปรียบเทียบ
ขอ้มูลเร่ืองราว สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
ช านาญ 

     [ ] 

9 ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล 
เร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งช านาญ 

     [ ] 

10 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเร่ืองราว
ต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุผล 

     [ ] 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับทกัษะการบริหาร ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 

ทกัษะการแก้ปัญหา(Problem-solving Skills) 
11. ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศการ

ท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ 

     [ ] 

12 ผูบ้ริหารสามารถให้ค  าปรึกษาแนะน า 
ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 

     [ ] 

13 ผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงานอยา่ง
สม ่าเสมอพร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวก 

     [ ] 

14 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบและ
แกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 

     [ ] 

15 ผูบ้ริหารเป็นผูมุ้่งมัน่พฒันาผูร่้วมงาน
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

     [ ] 

ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ(Motivational Skills) 
16 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุน้

พลงัความสามารถของครูให้น ามาใช้
กบังานได ้

     [ ] 

17 ผูบ้ริหารสามารถสร้างเป้าหมายของ
องคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 

      

18 ผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเม่ือครู
ปฏิบติังาน ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

     [ ] 

19 ผูบ้ริหารมีการใหก้ าลงัใจ ขอ้แนะน า 
เม่ือครูปฏิบติังานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

     [ ] 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับทกัษะการบริหาร ส าหรับผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

ทกัษะด้านการสร้างทมีงาน(Team Building Skills)   
20 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองคก์ร ความ

สามคัคี และบรรยากาศการท างานเป็น
ทีม 

     [ ] 

21 ผูบ้ริหารเป็นผูเ้ปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติ 

     [ ] 

22 ผูบ้ริหารสามารถใหค้ าแนะน าดว้ย
ความเตม็ใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ความคิด สอนงาน ช่วยเหลือ
กระบวนการท างานของทีม 

     [ ] 

23 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและแกปั้ญหา
ร่วมกบัทีมงาน 

     [ ] 

24 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของทีมอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     [ ] 

ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ( Information Technology Skills)      
25 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     [ ] 

26 ผูบ้ริหารมีขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง
ทนัสมยั เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

     [ ] 

27 ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชใ้นการบริหารจดัการ 

     [ ] 

28 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ติดต่อส่ือสารกบัทีมงาน 

     [ ] 

29 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน / องคก์รได้
หลากหลายช่องทาง 

     [ ] 

ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................... ขอบคุณครับ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสรุปประเมินความสอดคล้อง (IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง  ทกัษะการบริหารในศตวรรษที ่21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
          การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั พระมหาสมัย  ผาสุโก,ดร. 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม ดร.วลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์  
ผู้เช่ียวชาญ   นายเรืองยศ แวดล้อม 
ผู้เช่ียวชาญ   นางสาวสายชล มนต์ช่วย 
ผู้เช่ียวชาญ    ดร.กติติ์กาญจน์  ปฏิพนัธ์ 

 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ ระดบัทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
ตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ระบุไวใ้นเล่มหรือไม่ โดยท าเคร่ืองหมาย √ 
ลงในช่อง “ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ” ดงัน้ี 
 -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
  0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
  1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
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ขอ้ท่ี ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ

(คนท่ี) 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 รวม 
1.ทกัษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

1 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่ายดา้นการพูด 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่ายดา้นการเขียน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3 ผูบ้ริหารสามารถเจรจาในเร่ืองต่างๆได้
อยา่งสร้างสรรค ์

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4 ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ
ได ้

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลย ีsocial 
network ได ้

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

2.ทกัษะการคิดวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
6 ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูพ้ิจารณาไตร่ตรอง 

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจน แม่นย  า 
1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7 ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูจ้  าแนก แยกแยะ  
ขอ้มูลเร่ืองราว สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8 ผูบ้ริหารเขา้ใจและสามารถ เปรียบเทียบ
ขอ้มูลเร่ืองราว สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
ช านาญ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูบ้ริหารสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล เร่ืองราว
ต่างๆไดอ้ยา่งช านาญ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆ
ไดอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุผล 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ
(คนท่ี) 

ค่า 
IOC 

สรุป 

1 2 3 รวม 
3. ทกัษะการแก้ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษา 

11 ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศการ
ท างานเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างโดยไม่มีอคติ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูบ้ริหารสามารถใหค้ าปรึกษาแนะน า ให้
ความช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

13 ผูบ้ริหารเป็นผูติ้ดตามผลงานอยา่งสม ่าเสมอ
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

14 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบและแกปั้ญหา
ร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบและแกปั้ญหา
ร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

4.ทกัษะการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
16 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการกระตุน้พลงั

ความสามารถของครูใหน้ ามาใชก้บังานได ้
1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17 ผูบ้ริหารสามารถสร้างเป้าหมายขององคก์ร
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18 ผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเม่ือครูปฏิบติังาน 
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

19 ผูบ้ริหารมีการใหก้ าลงัใจ ขอ้แนะน า เม่ือครู
ปฏิบติังานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ท่ี ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ
(คนท่ี) 

ค่า 
IOC 

สรุป 

1 2 3 รวม 
5.ทกัษะด้านการสร้างทมีงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

20 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมองคก์ร ความ
สามคัคี และบรรยากาศการท างานเป็นทีม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

21 ผูบ้ริหารเป็นผูเ้ปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างโดยไม่มีอคติ 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

22 ผูบ้ริหารสามารถใหค้ าแนะน าดว้ยความเตม็
ใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิด สอนงาน 
ช่วยเหลือกระบวนการท างานของทีม 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบและแกปั้ญหา
ร่วมกบัทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

24 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของทีมอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6.ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
25 ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

26 ผูบ้ริหารมีขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั เพื่อใช้
ในการตดัสินใจ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27 ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การบริหารจดัการ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

28 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสาร
กบัทีมงาน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

29 ผูบ้ริหารใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน/ องคก์ร 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
Reliability 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 123.33 126.575 .584 . .949 

a2 123.37 125.689 .662 . .948 

a3 123.37 126.516 .588 . .949 

a4 123.73 118.409 .729 . .948 

a5 123.47 123.913 .608 . .949 

b1 123.67 126.023 .518 . .949 

b2 123.47 122.740 .753 . .947 

b3 123.53 128.878 .348 . .951 

b4 123.50 126.052 .572 . .949 

b5 123.37 129.068 .361 . .950 

c1 123.67 122.713 .605 . .949 

c2 123.37 124.792 .655 . .948 

c3 123.43 121.702 .757 . .947 

c4 123.63 124.792 .594 . .949 

c5 123.53 127.499 .462 . .950 

d1 123.47 125.292 .562 . .949 

d2 123.50 125.638 .606 . .949 

d3 123.47 118.671 .799 . .946 

d4 123.37 120.723 .821 . .946 

e1 123.50 124.259 .646 . .948 

e2 123.53 123.775 .693 . .948 
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e3 123.43 125.013 .642 . .948 

e4 123.43 127.564 .392 . .951 

e5 123.43 122.668 .753 . .947 

f1 123.33 126.023 .557 . .949 

f2 123.33 123.678 .747 . .947 

f3 123.33 125.333 .613 . .948 

f4 123.37 126.240 .539 . .949 

f5 123.33 125.264 .618 . .948 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.950 .950 29 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ-สกุล     : นายสิริธญัญ ์ประสุนิงค์ 
วนั เดือน ปี เกดิ    :  14 สิงหาคม 2518 
สถานทีเ่กดิ    :  35/1 หมู่ 1 ต  าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม  
         จงัหวดันครพนม 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน   :  17 หมู่ 12 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน ้าพอง  
         จงัหวดัขอนแก่น 
ต าแหน่งปัจจุบัน    :  ครู 

  โรงเรียนบวัใหญ่พิทยาคม ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน ้าพอง      
จงัหวดัขอนแก่น  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2531   : ประถมศึกษา โรงเรียนพระกลางวทิยาคาร 

  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
พ.ศ. 2537   : มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธาตุพนม 

  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
พ.ศ. 2542 : ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต วชิาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพฯ 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ-สกุล    : นายสิริธญัญ ์ประสุนิงค์ 
วนัเดือนปีเกิด    :  14 สิงหาคม 2518 
สถานท่ีเกิด    :  35/1 หมู่ 1 ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม  
         จงัหวดันครพนม 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั   :  17 หมู่ 12 ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน ้าพอง  
         จงัหวดัขอนแก่น 
ต าแหน่งปัจจุบนั    :  ครู 

  โรงเรียนบวัใหญ่พิทยาคม ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอน ้าพอง      
จงัหวดัขอนแก่น  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 

ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2531   : ประถมศึกษา โรงเรียนพระกลางวทิยาคาร 

  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
พ.ศ. 2537   : มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธาตุพนม 

  อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
พ.ศ. 2542   :ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต วชิาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร กรุงเทพฯ 
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