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 The objectives of this study were; 1) To study the core competencies of school 

administrators under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area 1, 2) to study 

the skills of the 21st century skills of school administrators under the Office of Nakhon 

Pathom Primary Education Area 1, and 3) To study correlation between the core 

competency and skills of the 21st century of school administrators under the Office of 

Nakhon Pathom Primary Education Area Region 1. 308 samples used in this study were 

directors, deputy directors and teachers of schools under the Office of Nakhon Pathom 

Primary Education Area Region 1.The research instruments were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.  

 The results of research were found that: 

 1. The core competency of the school administrators was at a high level 
overall. The average level from the highest to the lowest was on Good service, 
Achievement, Self-development, and Teamwork respectively. 
 2. The 21st century skills of school administrators were at the high level totally 
and in aspect. In details, the highest level was on Critical thinking and evaluation, 
followed by Analytical and synthetic skills, Communication and Self-confidence, and 
Creative and Imaginative respectively. 
 3. The core competencies and the 21st century skills of school administrators 
under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area 1 had a positive correlation     
(r = .87), with a significant statistic figure at .01 level. 
Keywords : Core Competency, The 21st Century Skills  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพันธ  อภิชยานุภาพ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก   

ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตองตลอดจนไดแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียด 

ถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ไว  ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ นายกฤษณะ ผัดกระโทก  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเลาเตา  

นางถนอม  ศรีสวัสดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเลาเตา และ รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย ภาณุ

จารี ท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมท้ังใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหมี

คุณภาพ นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจากผูอํานวยการ  บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัย ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกศิษย

และเจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตรท่ีคอยชวยเหลืออยางดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนๆท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา 

ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม และพ่ีนองทุกคน ท่ีเปนกําลังใจ เปนแรงผลักดันคอย

สนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา 

 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกสํานึกในคุณูปการของครูบาอาจารย 

บุพการี บูรพาจารย ครอบครัว และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีทําใหผูวิจัยเปนผูมีการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมี คุณภาพ ดวย

กระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค จรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค 

ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553) การท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตาม วัตถุประสงคดังกลาวตองอาศัยครูผูสอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู มีเจตคติตอ

วิชาชีพครูท่ีดี มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะแหงอนาคตใหมท่ี 

รองรับเพ่ือสรางนวัตกรรมบริหารแนวใหม ในอันท่ีจะพัฒนาเยาวชนในยุคใหมได อยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน สอดคลองหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ จัด

การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 วิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) กําหนดให“คนไทยไดเรียนรู

ตลอด ชีวิตอยางมีคุณภาพ” โดยมีจุดเนนการปฏิรูป คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู  

เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 

คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จข้ึนอยูกับ คุณภาพของคนไทยยุคใหม  

คุณภาพของครูยุคใหม คุณภาพสถานศึกษายุคใหม และคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 1.1.1 ความเปนมาของการวิจัย 

 ปญหาวิกฤตของการศึกษาไทยท่ีสะสมมานาน ไมวาปญหาการอานไมออก เขียนไมได  

ความเสมอภาคทางการศึกษา ปญหาการรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง ปญหาการกระจายอํานาจ

ไปสูสถานศึกษา การจัดการท่ีขาดความรับผิดชอบตอผูเรียนดวยการมุงผลิตในเชิงปริมาณมากกวา

คุณภาพ ผลิตบัณฑิตไมตรงกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผูสําเร็จการศึกษาขาดทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอการผลิตกําลังแรงงานภาย 

ใตระบบเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกกระแส โลกาภิวัตน

และแรงกดดันจากภายในประเทศ เชน การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน การรวมกลุมของเอเชีย

ตะวันออก กระแสการเปลี่ยนแกนอํานาจจากภาครัฐสูภาคประชาชน ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาท่ี

สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางรายได ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และนวัตกรรมใหมท่ีเปนสะพานเชื่อมนําพาองคความรูเพ่ือพัฒนาการศึกษาอยางรอบดาน

ท่ีทุกภาคสวนตองมีสวนรวม คนหาทางออกของปญหา เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวพนกับดัก

ประเทศรายไดปานกลาง ไปสูประเทศพัฒนาใน 15 ปขางหนา (กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2574) ในปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายดาน เชน การปฏิรูประบบราชการ  

ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ความวา ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด

การศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาน การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยัง

คณะกรรมการ และสํานักงาน ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 25) จากการปฏิรูปการศึกษา

ขางตนมุงความสําคัญไปท่ีการบริหารงานของผูบริหาร และการบริหารงานจะประสบความสําเร็จมาก

นอยแคไหนนั้นข้ึนอยูกับสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

ผูบริหารมีความสําคัญตอองคกรท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาให

เต็มตามศักยภาพและดําเนินไปดวยความเรียบรอย (คูมือกําหนดสมรรถนะในขาราชการพลเรือน, 

2553, หนา 1-2) 

 

 1.1.2 ปญหาการวิจัย 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือทักษะการเรียนรู (Learning skill) ตลอดชีวิต การกําหนดแนว

ยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูและเปนแนวทางในการปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพ โดยเนน 

ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (วิจารณ พานิช  2556, หนา 11- 25) ไดมีการพัฒนาแนวคิดทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดวิเคราะหและรวบรวมไวมีกลุมหลัก ๆ 7 กลุมท่ีสําคัญ คือ1) ทักษะทางดาน

เทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เปนทักษะท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงผูเรียนและ

คนในยุคใหมโดยเฉพาะยุคศตวรรษท่ี 21 จะตองเรียนรู และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะทักษะท่ีเก่ียวเนื่องกับขอมูลขาวสารเพราะการสื่อสารท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และอยาง

กวางขวาง 2) ความสนใจใครรูและมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแหงศตวรรษ

ท่ี 21 และแหลงความรูจะมีมากมายมหาศาลผูเรียนในอนาคตจะตองใฝรูสนใจใครรูในสิ่งใหม ๆ อยู

ตลอดเวลา ไมเชนนั้นจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีจินตนาการตอไปขางหนา จากความรูท่ีไดรับ

มาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนทักษะท่ีมีความจําเปน 3) ความคิดวิจารณญาณและ

การแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  เม่ือผูเรียนสนใจใครรูและมีทักษะในการ
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หาความรูผานทางเทคโนโลยีไดแลว ทักษะท่ีสําคัญและจําเปน คือ การวิเคราะห สังเคราะห สิ่งท่ีไดมา

วาอะไรดี ไมดี เหมาะสม ไมเหมาะสม อะไรเปนความจริง อะไรเปนเท็จ ซ่ึงผูเรียนในศตวรรษ ท่ี 21 

จะตองใหความสําคัญมากควบคูไปกับทักษะในการแกปญหาท่ีมีเหตุผล และชาญฉลาดพอ 4) 

ความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม (Production and Innovation) ทักษะในการคิดอะไร

ใหมๆ ถือเปนสิ่งจําเปนมากเชนกันในศตวรรษท่ี 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในทุกดานและทุก

รูปแบบการแกปญหายิ่งตองใชความคิดใหมๆอยางมาก ซ่ึงจะตามมาดวยนวัตกรรม(Innovation)ท่ี

เกิดจากความคิดใหมๆนั้น นวัตกรรมถือไดวาเปนผลผลิตทางความคิดสรางสรรคของผูเรียนเปนสําคัญ 

5) ทักษะในการสื่อสารและรวมมือกัน (Communication and Collaboration) ศตวรรษท่ี 21 เปน

ศตวรรษใหมท่ีมีนวัตกรรมและผลผลิตใหมๆจะเกิดข้ึนมาก ยุคศตวรรษท่ี 21 จึงเปนยุคของความ

รวมมือ ยุคของเครือขายท่ีคนจะติดตอถึงกันผานเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบใหมๆ

ความสามารถทางดานนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเชนเดียวกับทักษะอ่ืน 6) การคิดในเชิงธุรกิจและ

ทักษะประกอบการ (Corporate and Entreprreneurial Spirit) ซ่ึงเปนทักษะในเชิงของการ

ดําเนินงานทางธุรกิจและการคาซ่ึงจะเปนลักษณะของโลกในยุดศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจน การ

พัฒนาทักษะนี้จะทําใหผูเรียนมีความพรอมในการทํางานทางดานเศรษฐกิจและการคาเปนหลักสําคัญ

และ 7) ทักษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมและการสนใจตอโลก (Cross Cultural &Global 

Awareness) ทักษะนี้เปนการสะทอนเครือขายของโลกยุคใหมท่ีมากับแนวคิดโลกาภิวัตน และ

เครื่องจักร ท่ีคนในสังคมโลกจะตองรูจักคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในโลกอ่ืนท่ีไมใชโลกของตนเอง การรูจัก

โลกและวัฒนธรรมอ่ืนมีเปาหมายเพ่ือการอยูรวมกันและเปาหมายในเชิงเศรษฐกิจดวยพรอมกันไป 

(ไพฑูรย  สินลารัตน  2558, หนา 14- 16) 

 

 1.1.3 ความสําคัญของปญหาการวิจัย 

 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใชแผนเปน

เครื่ อ ง มือ ในการบริหารจั ดการ  และพัฒนาการ ศึกษา ท่ีสอดคลอง กับนโยบายรั ฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

นครปฐมและนโยบาย นครแหงคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 ภายใตกลยุทธ 4 ดาน ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 ไดรับการสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายในครบ

องคประกอบตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา        

พ.ศ. 2553 ทุกโรงเรียนและโรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ครบ

ทุกโรงเรียน ผลการประเมินในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ขอมูลวันท่ี 5 ตุลาคม 2558) พบวา

โรงเรียนไดรับรองคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 110 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.71 มี

โรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐานรวม ท้ังสิ้น 13  โรงเรียน คิดเปนรอยละ 11.29 ท้ังนี้โรงเรียนท่ีไมได

รับการรับรองสวนใหญไมผานมาตรฐานท่ี 5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงตองสงเสริมสนับสนุน

ชวยเหลือโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป การสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ

โรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีปจจัยหลายอยางท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพของผูเรียน การพัฒนาครูเพ่ือให

สามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองหา

แนวทางในการแกปญหาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนใหผานเกณฑมาตรฐานการ

ประเมิน 

 จากท่ีผูวิจัยไดกลาวมาจะเห็นวา การบริหารงานจะประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาตองมี สมรรถนะเปนพ้ืนฐานโดยเนนทักษะความสามารถเฉพาะดานตางๆ ซ่ึงเปน
สิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษ    
ท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดและขอเสนอแนะไปเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เ พ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความสําคัญของปญหาวิจัยขางตนผูวิจัยจึงได กําหนด

วัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไวดังนี ้

 1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักมีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย  
 สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวก 
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เนนความสัมพันธของตัวแปร 2 กลุม ตัวแปรศึกษาท่ี 1 เปนสมรรถนะ
หลักของผูบริหารสถานศึกษาโดยแบงออกเปน 4 ดาน ตามสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา
ตาม ก.ค.ศ (กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 
1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การทํางานเปนทีม แตละดาน
สามารถกําหนดกรอบพฤติกรรมไดตามท่ีเสนอไวแลว ตัวแปรศึกษาท่ี 2 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
ผูวิจัยไดศึกษาจากทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตองกาวใหพนกับดักของตะวันตก ของ ไพฑูรย สินลารัตน 
ศาตราจารย วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไวดังนี้ 1) ทักษะในการคิดวิจารณญาณ
และการประเมิน (Critical Thinking & Evaluation) 2) ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
(Analysis and Synthesis) 3) ทักษะการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ (Creativity and 
Imagination) และ4) ทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Communication and Self-
Confidence) 

 จากขอความดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในแผนภูมิ

ภาพท่ี 1.1 ดังนี้  

 
   ตัวแปรท่ีศึกษา         ตัวแปรท่ีศึกษา 
 (variables studied)    (variables studied) 
 

สมรรถนะหลักของผูบริหาร

(Xtot)* 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21(Ytot)** 

 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1) 

 2. การบริการท่ีดี (X2)   

 3. การพัฒนาตนเอง (X3)   

 4. การทํางานเปนทีม (X4) 

 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณและ         

การประเมิน  (Y1) 

2.. ทักษะการคิดวิเคราะหและ             

สังเคราะห  (Y2)   

3.  ทักษะการคิดสรางสรรคและ              

มีจินตนาการ  (Y3)   

4.  ทักษะการสื่อสารและ                   

ความม่ันใจในตนเอง  (Y4) 

 
แผนภูมิท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา   *   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา (2548 หนา 46)  

 ** ไพฑูรย สินลารัตน  (2558 หนา 27-29 )  
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1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 1. ไดทราบระดับสมรรถนะหลักและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. ไดทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําผลวิจัย ขอมูลสารสนเทศเปนแนวทางในการเสริมสราง

พัฒนาสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของตนเอง ใหเกิดประสิทธิผล 
  

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.6.1  ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ท้ังหมด 1,559 คน ขอมูลปการศึกษา 2560  (ขอมูล ณ วันท่ี 

10 มิถุนายน 2560 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา  ปการศึกษา 2560, หนา 32) 

  

             1.6.2  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ไดแก สถานศึกษาของรัฐบาลท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จํานวน 121 แหง ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน 

และอําเภอดอนตูม 

 

 1.6.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา โดยแบงออกเปน   

4 ดาน ตามสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาตามก.ค.ศ. (กรรมการขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย  

  1)  การมุงผลสัมฤทธิ์  

  2)  การบริการท่ีดี  

  3)  การพัฒนาตนเอง 

  4)  การทํางานเปนทีม 
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 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยไดศึกษาจากทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตองกาวใหพนกับดักของ

ตะวันตกของ ไพฑูรย สินลารัตน ศาตราจารย วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไวดังนี้ 

  1)  ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน  

  2)  ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห   

  3)  ทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ     

  4)  ทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทหรือความหมายของคําศัพท

เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ 

 สมรรถนะหลัก  หมายถึง คุณสมบัติ ความรู  ทักษะ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ คานิยม 

ตลอดจนทัศนคติ เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เปนสิ่งท่ีสามารถ

สรางเสริมไดโดยผานการฝกอบรมและพัฒนาโดยแบงออกเปน 4 ดาน ตามสมรรถนะหลักของ

ผูบริหาร ตาม ก.ค.ศ (กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ 

  การมุงผลสัมฤทธิ์  หมายถึง  มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ี สรางสรรคและ

พัฒนาผลงาน เนนวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานใหไดผลผลิต คุมคา และสรางความ

พึงพอใจแกผูรับบริการ โดยการใชเทคโนโลยีใหม 

  การบริการท่ีดี  หมายถึง  กิจกรรมตางๆท่ีตอบสนองตอความตองการโดยมีกิริยา 

น้ําเสียง ทาทาง ท่ีประทับใจ ใหความสะดวกโดยระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความ

ตองการท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ 

  การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  ความสามารถวิเคราะหจุดเดนจุดดอยโดยมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี

ใหมๆเพ่ือศึกษา คนควาเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

  การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การมีสวนรวม สนับสนุนใหกําลังใจ ยกยอง ใหเกียรติ 

ใหความรวมมือ ตัดสินปญหาตางๆ บนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปนจริงตามบทบาทความรับผิดชอบใน

หนาท่ี 

    ทักษะในศตวรรษท่ี 21  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดอยางชํานาญ 

คลองแคลว วองไว ถูกตองเหมาะสมเพ่ือการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

(ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตองกาวใหพนกับดักของตะวันตก ของ ไพฑูรย สินลารัตน ศาตราจารย 

วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย)ประกอบดวย 4 ทักษะ ดังนี้ 
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  ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน  หมายถึง  การคิดหาแนวทางแกไข

ปญหาโดยพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ มีกระบวนการการศึกษาขอเท็จจริง ตามหลักฐานขอมูล

ในชีวิตประจําวันเปนเกณฑเปรียบเทียบมาตรฐาน อยางรอบคอบเพ่ือความถูกตอง 

  ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห  หมายถึง  การคิดคาดการสิ่งตางๆโดยการ

ประเมินหลักฐานอยางเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือคิดคนพัฒนาสิ่งใหมๆภายใตความคิดอยางเหมาะสม

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว    

  ทักษะความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  หมายถึง  ความคิดนําความรูเพ่ือใหเกิด

สิ่งใหมๆของบุคลากร สรางความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีตอการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี มีประโยชน

ตอสวนรวม 

  ทักษะการติดตอส่ือสารและความม่ันใจในตนเอง  หมายถึง  การกลาไมมีอคติตอ

เพ่ือนรวมงาน รูจักอดทนเพ่ือทําใหบรรยากาศองคกรดีข้ึน โดยศึกษาความตองการของตนเองและ

ผูอ่ืนอยางมีความสนใจ คนควา หาความรูและเทคโนโลยีใหมๆเพ่ือสรางความม่ันใจ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  หมายถึง  หนวยงานในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดอ่ืนในเขต อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุ

วัตถุประสงคสูงสุด ผูวิจัยจึงศึกษาจากเอกสาร ตํารา รายงานของหนวยงานตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 ทฤษฎเีก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

   2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษา 

   2.1.1.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.1.1.2 ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 

  2.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะหลัก 

 2.1.2.1 ความหมายของสมรรถนะหลัก 

 2.1.2.2 ความสําคัญของสมรรถนะหลัก 

 2.1.2.3 องคประกอบของสมรรถนะหลัก 

 2.1.2.3.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ 

 2.1.2.3.2 การบริการท่ีดี 

 2.1.2.3.3 การพัฒนาตนเอง 

 2.1.2.3.4 การทํางานเปนทีม 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี21 

 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับทักษะ 

 2.2.1.1 ความหมายของทักษะ 

 2.2.1.2 ความสําคัญของทักษะ 

 2.2.1.3 องคประกอบของทักษะ 

 2.2.1.3.1 ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 

 2.2.1.3.2 ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

 2.2.1.3.3 ทักษะการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ 

 2.2.1.3.4 ทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตัวเอง 
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 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 ความหมายของการบริหาร  

 ผูบริหาร (Manager) หมายถึง บุคคลท่ีสนับสนุนหรือรับผิดชอบการทํางานของคนอ่ืน ๆ หรือ

หมายถึง บุคคลท่ีมีหนารับผิดชอบอยางเปนทางการตอการสนับสนุนความพยายามในการทํางานของคน

อ่ืน จากแนวคิดนี้ ชี้ใหเห็นวาผูบริหารเปนบุคคลท่ีคอยชวยเหลือบุคคลอ่ืนใหทําในสิ่งท่ีสําเร็จในเวลาท่ี

กําหนดอยางมีคุณภาพมากข้ึน และบุคคลมีความพึงพอใจผลสําเร็จนี้เกิดจากการท่ีผูบริหารใชแนวคิด

การบริหารแบบใหม คือ การชวยเหลือ (Helping) และการสนับสนุน (Supporting) มากกวาท่ีจะใช

แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมท่ีเนนการสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) ยิ่งไปกวานั้น 

คําวาบริหารในองคการสมัยใหมจะถูกกําหนดบทบาทใหเปนผูประสาน (Co-ordinator) ผูสอน (Coach) 

หรือ ผูนําทีม (Team leader) 

 คอลลิน (Collins, 1983, pp. 13) ไดใหความหมายวา การบริหารเปนกลุมของกิจกรรมท่ี

รวมกันในองคการและแนะแนวทางใหเห็นถึงหนาท่ีใหกับประเทศ บริษัท หรือสถาบัน 

 ไซมอน และเฮอรเบิรต (Simon, Herbert A. ,1972,  pp. 3) ไดใหความหมายวา การ

บริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือ หลายอยาง 

  เทอรี่ (Terry, 1979, pp. 4) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการของ

การวางแผน การจัดการ การจูงใจ และการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ โดยใช

ทรัพยากรมนุษยและอ่ืนๆ ท่ีมีอยู 

 เดวิสและฟลลีย (Ralph C. Davis and Alan C. Filley, 1973, pp. 11) ไดใหความหมาย

วาผูบริหาร คือ ผูดํารงตําแหนงในการบริหารและเปนผูจัดกระบวนการการบริหาร โดยหนาท่ีของการ

เปนผูนํา 

 ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Peter F. Drucker, 1979, pp. 9) กลาวไววา การบริหาร คือ 

การทําใหงานตางๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทํา 

 ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, pp. 437-438) กลาววาการบริหารเปน

กระบวนการท่ีมุงไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไวดวยองคประกอบหลายประการ อาทิ การตัดสินใจ องคกร  
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แรงจูงใจ ภาวะผูนํา ฯลฯ โดยการบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาและสภาพการณท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคตดวย 

 ฟอลเล็ตต (Fallet, 1968, pp. 2) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะของการทํางานให

สําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน 

 วิชัย ตันศิริ (2549, หนา 294) กลาววาในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารควรมีหลักและ 

กระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหาร 

ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผูเขียนจะไดกลาวถึงประเด็นดังกลาว 

เ พ่ื อ ให เ กิดความ เข า ใจและ มุมมอง ในการบริ หารสถาน ศึกษายิ่ ง ข้ึ นต อ ไป คํ าว า“การ

บริหาร”(Administration) ใชในความหมายกวาง ๆ เชน การบริหารราชการ อีกคําหนึ่ง คือ “การ

จัดการ” (Management) ใชแทนกันไดกับคําวา การบริหาร  

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2553, หนา 6) ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาวา  

หมายถึง ความท่ีพยายามจะสั่ง แนะ และผสมผสานความพยายามของมนุษย ซ่ึงมีจุดรวมอยูท่ี 

จุดหมายปลายทาง หรือเปาหมายบางอยาง การบริหารเปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารใน 

องคการ ซ่ึงมีหนาท่ีสั่งใหความสะดวกในการทํางานของกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน 

 ธีระ รุญเจริญ (2553, หนา 31) ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาวา หมายถึง การ

ดําเนินงานดวยกกระบวนการท่ีหลายคน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทุกดานจนบรรลุตาม จุดมุงหมายของ

หลักสูตร และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม ใหดํารงชีวิตในสังคม เปนไปดวยความ

สงบสุข 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยพอสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กลุมของ

กิจกรรมท่ีรวมกันในองคการและแนะแนวทางใหเห็นถึงหนาท่ีโดยการวางแผน การจัดการ การจูงใจ 

การตัดสินใจ ภาวะผูนํา และการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ โดยใชทรัพยากร

มนุษยและอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูฯ โดยการบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาและสภาพการณท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคตดวยศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน 

 2.1.2   ทฤษฎสีมรรถนะหลักของผูบริหาร 

   ดร. เดวิด แมคคลาเลน (David C. McClelland ) แนวคิดเรื่อง “Competency” หรือ 

“สมรรถนะ” ไดเริ่มตนข้ึนในป ค.ศ. 1970 โดยทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งของศาสตราจารย ดร. เดวิด แมค

คลาเลน (Iceberg Model by David C. McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ได

ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะของนักธุรกิจและผูบริหารระดับสูงท่ีประสบความสําเร็จในองคกรชั้นนํา

วามีคุณลักษณะอยางไร จากการวิจัยพบวา ประวัติและผลลัพธของการศึกษาท่ีดีเดนของบุคคลไมได

เปนปจจัยท่ีจะชี้วาบุคคลนั้นๆ จะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานเสมอไป หากตองประกอบดวย



12 

 

คุณลักษณะอ่ืนๆ อีก เชน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการสื่อสาร ตลอด

การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และในป ค.ศ. 1973 Mc Clelland ไดเขียนบทความวิชาการ

เรื่อง “Testing for Competence rather than Intelligence” ซ่ึงถือเปนจุดกําเนิดของแนวคิด

เรื่องสมรรถนะท่ีสามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 

(ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553) 

 

 จาก Iceberg Model จะเห็นวาสวนท่ีมองเห็นซ่ึงลอยอยูเหนือน้ํา  ไดแก องคความรู และ 

ทักษะตาง ๆ ซ่ึงเปนความจําเปนสําหรับการบรรลุจุดสูงสุดของผลการทํางาน แตไมเพียงพอท่ีจะเดน

ท่ีสุด และสวนท่ีมองไมเห็นซ่ึงอยูใตผิว ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทท่ี

แสดงออกตอสังคม ท่ีเปนคุณลักษณะซ่ึงเปนสวนผลักดันใหมีพลัง กําลังใจ สรางแรงจูงใจ และนําพา

ไปสูความสําเร็จระยะยาว  ดังนั้น “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เปนเครื่องมือชวยแปลง

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ขององคกรมาสูกระบวนการบริหารคน ถือเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาความสามารถของคนในองคกรอยางมีทิศทางและตอเนื่อง ใหเปนมาตรฐานพฤติกรรมท่ีดีใน

การทํางาน ซ่ึงสามารถนําไปใชวัดและประเมินคนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสามารถใชเปนพ้ืนฐาน

สําคัญของระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองคกร การบริหารบุคคลโดยยึดสมรรถนะ 

(Competency Approach)เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Performance 

Management)ประเภทหนึ่ง  มีจุดหมายสูงสุด  คือ  ทําอยางไรองคกรจึงจะสามารถดึงศักยภาพและ
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ความสามารถท่ีซอนอยูภายในตัวบุคลากรมาใชในเชิงการเพ่ิมผลผลิต หรือผลสําเร็จของงาน ภายใต

หลักการผลประโยชนขององคกรและบุคลากร (Mutual Benefits) แบบจําแนกความสามารถ 

(Equal pay for Equal work) “ใหผลตอบแทนตามผลงาน”สมรรถนะ (Competency) 1. ความรู 

(Knowledge) 2. ทักษะ (Skills) 3. ความสามารถ (Abilities) ซ่ึงแสดงผานพฤติกรรม (Attributes) 

 ของมนุษย สมรรถนะของมนุษยโดยธรรมชาติซอนเรนอยูภายในตัวบุคคลมากมายและยังไมได 

ถูกดึงออกมาใชอยางจริงจัง ตามทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งของ เดวิด แมคคลาเลน  

 ดังนั้น  Competency Based  Approach  ก็คือ  กระบวนการท่ีจะดึงขีดความสามารถท่ี

ซอนเรนในบุคลากรของหนวยงานหรือในทรัพยากรมนุษย (Human  Talent) ออกมาใชใหเกิด

ประโยชน สู งสุ ดต อการปฏิบั ติ ง านในองค กร  ขีดความสามารถบุ คคล  อาจแบ ง ได เป น

3 ลักษณะ ตามลําดับดังนี้ 1) ลักษณะของบุคคล ไดแก นิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกอ

อิทธิพลตอการแสดงออกของคนๆ นั้น  2) พฤติกรรม (Behavior) ไดแก การแสดงออกในทางท่ีดี 

หรือไมดี สงเสริม สรางสรรคงานในองคกร หรือขัดขวางทําลายองคกร 3) สัมฤทธิ์ผล 

(Performance) ไดแก ผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทําในแงของการจัดการทางบุคคลใน

ทางบวก  การเชื่อมโยงระบบความสามารถเชิงสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Competency  Based Human Resource Management) เราสามารถพัฒนาระบบความสามารถ

เชิงสมรรถนะใหสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของบุคคล หนวยงาน และองคกรได เพราะกระบวนการพัฒนา

ดังกลาวแลวก็คือ กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีเปนวิทยาศาสตรและเปนรูปธรรม ไมผูกติด

กับความรูสึกตอไปอีก  ผลผลิตท่ีเกิดจากสมรรถนะของบุคคลท่ีถูกพัฒนา  จะสามารถใชไดกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรในทุกมิติ ท้ังการสรรหา การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนงและการแตงตั้ง รวมถึงการจายคาตอบแทนดวยหลักการและเทคนิค

การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ กอนจะมีการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ หนวยงาน

จะตองกําหนดตัวแบบความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Model) กอน เพ่ือจะไดรูถึงสวนท่ี

เหมาะสมของความสามารถเชิงสมรรถนะของหนวยงาน ซ่ึ งจะอธิบายถึง  ความรู ทักษะ

ความสามารถ พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคลากร ท่ีจะทําใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

ของหนวยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยท่ัวไปนิยมสรางตัวแบบสมรรถนะดังนี้ คือ สมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะเฉพาะงาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาในสมรรถนะหลักของผูบริหารท่ีมี

ความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 วาคุณสมบัติเฉพาะท่ี

บุคลากรทุกคนในหนวยงานตองมี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานใหองคกรบรรลุความสําเร็จ 

 ประเภทของสมรรถนะ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 1-10) จัดประเภทของสมรรถนะ 
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ออกเปน 2 กลุม เพ่ือใชสําหรับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม โดยจัดทําเปน

โมเดลสมรรถนะสําหรับขาราชการไทย สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมของขาราชการพล

เรือนไทยท้ังระบบเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพ่ึงประสงครวมกัน ประกอบดวย 5 

สมรรถนะ ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จริยธรรม และ

ความรวมแรงรวมใจ 

 สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer & Spencer, 1993, หนา 75-91) ไดแบงประเภท

สมรรถนะออกเปน 3 กลุมเพ่ือใชในการทําวิจัย  สมรรถนะหลัก (Essential competency) หมายถึง 

พ้ืนฐานของความรูและทักษะท่ีทุกคนในองคกรจําเปนตองมี ซ่ึงสามารถพัฒนาข้ึนมาไดโดยการฝกอบรม 

 ไบแฮมและโมยเออร (Byham & Moyer, 1996: Online) ไดแบงประเภทสมรรถนะเพ่ือ

ใชในการประเมินความความสําเร็จขององคกร ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

 1. สมรรถนะดานพฤติกรรม (Behavioral competency) หมายถึง สิ่งท่ีคนพูดหรือ

กระทําซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานไดดีหรือไมด ี

 2. สมรรถนะดานความรู (Knowledge competency) หมายถึง สิ่งท่ีคนรู เปนความรูท่ี

เก่ียวของกับขอเท็จจริง เทคโนโลยี วิชาชีพ กระบวนการ ตลอดจนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานและ

ความรูเก่ียวกับองคกร 

 3. สมรรถนะดานแรงจูงใจ (Motivational competency) หมายถึง วิธีท่ีบุคคลแสดง

ความรูสึกตองาน หรือตอองคกร หรือตอสภาพทํางานภูมิศาสตรขององคกรโดยท้ัง 3 สมรรถนะนี้จะ

เก่ียวของกับองคประกอบดานความรู (Knowledge : K) ทักษะ (Skills : S) และความสามารถ 

(Ability : A) รวมท้ังคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จขององคกร 

 ไบรอันและพูสตี (Bryant & Poustie, 2001 : Online) ไดแบงประเภทสมรรถนะเพ่ือใชใน

การศึกษาสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานหองสมุด คือ  สมรรถนะหลัก (Core 

competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีสะทอนใหเห็นถึงสิ่งท่ีองคกรทําไดดีท่ีสุด และเปนพ้ืนฐานในการ

กําหนดคานิยมขององคกรจึงเปนสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับผูทํางานทุกคนไมวาจะอยูในตําแหนงใด 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยพอสรุปไดวา  สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะของ

มนุษยโดยธรรมชาติซอนเรนอยูภายในตัวบุคคลมากมายและยังไมไดถูกดึงออกมาใชอยางจริงจัง  

สมรรถนะหลัก (Essential competency) หมายถึง พ้ืนฐานของความรูและทักษะท่ีทุกคนในองคกร

จําเปนตองมี ซ่ึงสามารถพัฒนาข้ึนมาไดโดยการฝกอบรม กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีเปน

วิทยาศาสตรและเปนรูปธรรม ไมผูกติดกับความรูสึกตอไปอีก ผลผลิตท่ีเกิดจากสมรรถนะของบุคคลท่ีถูก

พัฒนา  จะสามารถใชไดกับการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรในทุกมิติ ท้ังการสรรหา การ
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ฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนงและการแตงตั้ง รวมถึงการจาย

คาตอบแทนดวยหลักการและเทคนิคการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ 

 2.1.3 ความหมายของสมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะ มีความหมายตามพจนานุกรมวา ความสามารถ หรือ สมรรถนะในภาษาอังกฤษ

มีคําท่ีมีความหมายคลายกันอยูหลายคํา ไดแก Capability ,Ability, Proficiency, Skill Fitness 

สมรรถนะตรงกับภาษาอังกฤษวา Ability หรือ Competency/Competence เปนคําท่ีใชอยาง

กวางขวาง ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายไวมากมายดังนี้ 

 โฮเบอร (Huber. 2000, หนา 54) กลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความสามารถในการ

แกปญหาท่ีประสบในขณะปฏิบัติงานไดสําเร็จ ผูท่ีสามารถแกปญหาสําเร็จในดานใดดานหนึ่ง แสดงวา

ผูนั้นมีสมรรถนะในดานนั้น 

 แมคเลน (McLean. 2005, หนา 57-83) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ของแตละบุคคล ซ่ึงสามารถทํานายไปถึงผลของการปฏิบัติงานท่ีเหนือชั้นกวาคนอ่ืนไดอยางมี 

ความหมาย 

 พารี (Scott B. Parry, 1997, อางถึงใน เจริญวิชญ สมพงษธรรม, 2549, หนา 27)  ไดให

ความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง กลุมของความรู  ทักษะ และคุณลักษณะ ท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงมี

ผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ ซ่ึงมีความสัมพันธตอผลงานตําแหนงนั้นๆและสามารถ

วัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานเปนท่ียอมรับและเปนสิ่งท่ีสามารถสรางเสริมไดโดยผานการฝกอบรมและ

พัฒนา 

 เซอรมอน (Ganesh Shermon,  2004, อางถึงใน เจริญวิชญ  สมพงษธรรม, 2549, หนา 

27) ไดกลาวถึงความหมายของสมรรถนะ และขยายเปนแนวคิดผลลัพธขององคการคือ  สมรรถนะ

หมายถึง คุณสมบัติ ท่ีบุคคลจําเปนตองมีเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก

ความหมายนี้จะทําใหบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม ทําใหเกิดผลงานและผลลัพธขององคการ 

 สเปนเซอร (Spencer and Spenser, 1993, อางถึงใน อาดุลย พรมแสง, 2554, หนา 59) ได

ใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง คุณลักษณะท่ีจําเปนของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของงาน เปนคุณลักษณะในสวนลึกเฉพาะบุคคลซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีสามารถทํานาย

ผลลัพธท่ีดีเลิศ 

 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 60) สมรรถนะ คือ ความรู ทักษะและพฤตินิสัยท่ีจําเปนตอการ

ทํางานของบุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐาน 

 สุจิตรา ธนานันท  (2552, หนา 110) ไดกลาววาโดยท่ัวไปขีดความสามารถ 

(competency) หมายถึง ศักยภาพหรือสมรรถนะ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลในแตละ
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พฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไปหรืออาจกลาวไดวา ขีดความสามารถ (competency) หมายถึง ลักษณะ

ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรู (Knowledge ) ทักษะ (Skill) และ

คุณลักษณะของแตละบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ในพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

 นิสดารก  เวชยานนท (2552, หนา 33)  สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีทําใหคนสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงไมเก่ียวกับตัวงานโดยตรง 

 ดนัย เทียนพุฒ (2550, หนา 20) ใหความหมายของ competency วา “ความสามารถซ่ึง

เปนการบูรณาการท้ังความรู ทักษะ คุณลักษณะสวนบุคคลเพ่ือทําใหงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือมีคุณ

คาสูงสุด” 

 ประจักษ  ทรัพยอุดม (2550, หนา 3) ใหความหมายสมรรถนะไววา  คือ ความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีสงผลตอการแสดงพฤติกรรม ท่ีจําเปนและมีผลตอใหบุคคลนั้นปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบของตนไดดีกวาบุคคลอ่ืน ซ่ึงสมรรถนะของคนเกิดไดจาก 3 ทาง คือ 1) เปน

พรสวรรคท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด 2) เกิดจากประสบการณในการทํางาน 3) เกิดจากการฝกอบรมและ

พัฒนา 

 สุนิดา  พินิจการ (2550, หนา 4)  กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานตําแหนงหนึ่งๆ ใหประสบ

ความสําเร็จโดยไดผลงานสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานในสถานการณท่ี

หลากหลายกวา 

 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549, หนา 17) ใหความหมายสมรรถนะหลัก หมายถึง ทักษะ 

ความรู  ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 

 ณรงควิทย แสนทอง (2549, หนา 24) ไดพูดถึง สมรรถนะวา คือ ความรู ความสามารถ

และนิสัยของคนท่ีจะชวยใหคนๆนั้นสามารถทํางานไดดีกวาคนอ่ืนๆ 

 สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ  (2549, หนา 20) สมรรถนะหลักขององคการ คือ สิ่งท่ีองคการทํา

ไดดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายทางกลยุทธ และเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการทํางาน

ตางๆท่ีทําใหองคการมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันในระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีสมรรถนะหลักของ

บุคคล คือ สิ่งท่ีทําใหบุคคลทํางานในตําแหนงท่ีตนรับผิดชอบไดดีกวาผูอ่ืน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548) ใหความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 

กลุมของความรูความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ท่ีจําเปนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซ่ึงคุณลักษณะ
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เหลานี้สวนหนึ่งประกอบข้ึนจากทักษะ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยม ของบุคคล

หรือพฤติกรรมของผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ 

 จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติท่ีบุคคลจําเปนตอง

มีเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนการบูรณาการท้ังความรู  ทักษะ 

คุณลักษณะ บุคลิกภาพ คานิยม ตลอดจนทัศนคติ ของบุคคล ท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงสงผลกระทบตองาน

หลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ และมีความสัมพันธตอผลงานตําแหนงนั้นๆ  สามารถวัดผลเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานเปนท่ียอมรับ และเปนสิ่งท่ีสามารถสรางเสริมไดโดยผานการฝกอบรมและพัฒนา  

คุณลักษณะท่ีจําเปนของบุคคลมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน เปนคุณลักษณะในสวนลึก

เฉพาะบุคคล กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีสามารถทํานายผลลัพธท่ีดีเลิศ ประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐาน 

และยังสงผลตอการแสดงพฤติกรรม มีผลใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวา

บุคคลอ่ืน  ซ่ึงสมรรถนะของคนเกิดไดจาก 3 ทาง คือ 1) เปนพรสวรรคท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด 2) เกิด

จากประสบการณในการทํางาน 3) เกิดจากการฝกอบรมและพัฒนา 

 2.1.4   ความสําคัญของสมรรถนะ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 5) ระบุวา สมรรถนะมี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคการ สมรรถนะมีประโยชนตอตัวผูปฏิบัติงาน ตอ

ตัวองคกรหรือหนวยงาน และตอการบริหารงานบุคคลโดยรวมดังนี้  

  1) ชวยใหการคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู ทักษะและความสามารถ ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคกรอยางแทจริง  

  2) ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใดและ

จะตองพัฒนาในเรื่องใด ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน  

  3) ใชประโยชนในการพัฒนา ฝกอบรมแกพนักงานในองคกร  

  4) ชวยสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงาน บรรลุเปาหมายเพราะสมรรถนะ จะเปนตัว

บงบอกไดวาถาตองการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดหลัก แลวจะตองใช สมรรถนะ ตัวไหนบาง 

  5) ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน ยอดขายของพนักงาน

ชายเพ่ิมสูงกวาเปาท่ีกําหนดท้ังๆท่ีพนักงานขายคนนั้นไมคอยตั้งใจทํางานมากนัก แตเนื่องจากความ

ตองการของตลาดสูง จึงทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไมตองลงแรงอะไรมาก แตถามีการวัดสมรรถนะ

แลว จะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะโชคชวยหรือดวย

ความสามารถของเขาเอง 

  6) ชวยใหเกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององคกรท่ีดีข้ึนเพราะถาทุกคนปรับ

สมรรถนะของตัวเองใหเขากับผลงานท่ีองคกรตองการอยูตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็จะสงผลใหเกิด
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เปนสมรรถนะเฉพาะขององคกรนั้นๆเชน เปนองคกรแหงการคิดสรางสรรคเพราะทุกคนในองคกรมี

สมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2552, หนา 28) กลาววา สมรรถนะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานและองคการ ดังนี ้

  1. ชวยใหองคการสามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีท้ังทางดานความรู ทักษะ

และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการ

ขององคการอยางแทจริง 

  2. ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู ทักษะ และความสามารถของตนเองวาอยู

ในระดับใดและจําเปนตองพัฒนาในเรื่องใด ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนองมากข้ึน 

  3. นําไปใชประโยชนในการพัฒนาฝกอบรมพนักงานในองคการ 

  4. ชวยสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators : KPIs)

บรรลุเปาหมาย เพราะสมรรถนะจะเปนตัวบงบอกไดวา ถาตองการใหบรรลุเปาหมายตาม KPIs แลว

ตองใชสมรรถนะใดบาง 

  5. ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน ยอดขายของพนักงาน

ขายเพ่ิมข้ึนสูงกวาเปาท่ีกําหนด ท้ัง ๆ ท่ีพนักงานขายคนนั้นไมคอยตั้งใจทํางานมากนัก แตเนื่องจาก

ความตองการของตลาดสูง จึงทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไมตองทุมเทความพยายามมากนักแตถามี

การวัดสมรรถนะแลว จะทําใหตรวจสอบไดวาพนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะโชคชวยหรือ

ดวยความสามารถของเขาเอง 

  6. ชวยใหการหลอหลอมสมรรถนะขององคการประสบความสําเร็จเร็วยิ่งข้ึนเพราะถา

พนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเขากับมาตรฐานท่ีองคการกําหนดตลอดเวลาแลวในระยะ

ยาวก็จะสามารถสงผลใหเกิดเปนสมรรถนะเฉพาะขององคการนั้น ๆ เชน เปนองคการแหงการคิด

สรางสรรคเพราะทุกคนในองคการมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค (creative thinking) 

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549, หนา 34) ไดอธิบายถึงประโยชนของการนําสมรรถนะ

(Competency) ไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคกร โดยสามารถทําไดหลาย

ประการ ดังนี้ 

  1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) จะเปนการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ท้ังความตองการเก่ียวกับตําแหนง ซ่ึงจะตองเก่ียวของกับการกําหนด Competency

ในแตละตําแหนง เพ่ือใหทราบวาองคกรมีคนท่ีเหมาะสม จะตองมี Competency ใดบาง เพ่ือให

สอดคลองกับการวางแผนกลยุทธขององคกร 
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  2. การตีคางานและการบริหารคาจางและเงินเดือน (Job Evaluation of wage and  

salary Administration) Competency สามารถนํามาใชกําหนดคางาน เชน วิธีการ point 

method โดยการกําหนดปจจัยแลวใหคะแนนวา แตละปจจัยมีความจําเปนตองใชในตําแหนงงาน

นั้นๆ มากนอยเพียงใด 

  3. การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and selection) เม่ือมีการกําหนด

Competency ของแตละตําแหนงงานไวแลว การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานตองใหสอดคลอง

กับ Competency ตรงกับตําแหนงงาน 

  4. การบรรจุตําแหนง ก็ควรคํานึงถึง Competency ของผูมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมี

ความสามารถตรงตามตําแหนงท่ีตองการ 

  5. การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การฝกอบรมและพัฒนาก็

ควรดําเนินการฝกอบรมใหสอดคลองกับ Competency ของบุคคลใหเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

  6. การโยกยาย การเลิกจาง และการเลื่อนตําแหนง (Rotation termination and  

promotion) การทราบ Competency ของแตละคน ทําใหสามารถบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

โยกยายการเลิกจาง การเลิกจาง การเลื่อนตําแหนง ไดงายและเหมาะสมกับบุคลากร 

 จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา สมรรถนะมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและองคการ คือ ชวยในการคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู ทักษะ ความสามารถ 

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคกรอยาง

แทจริง ทําใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใด จะตองพัฒนาใน

เรื่องใด ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน นํามาใชประโยชนในการพัฒนา ฝกอบรมแกพนักงาน

ในองคกร เพ่ือสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงานบรรลุเปาหมาย เปนองคกรแหงการคิดสรางสรรค

เพราะทุกคนในองคกรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค และนํามาใชในการวางแผนทรัพยากร

มนุษย การตีคางาน การบริหารคาจาง เงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุตําแหนง การ

โยกยาย การเลิกจาง และการเลื่อนตําแหนง ของบุคลากรในองคกร 

 2.1.5 องคประกอบของสมรรถนะ  

 นักวิชาการไดให แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของสมรรถนะดังนี้  

 ตามแนวคิดของ แมคเคิลแลนด (McClelland) ไดแบงองคประกอบของสมรรถนะ

ออกเปน 5 ดาน คือ 1) ความรู คือ ความรูเฉพาะในเรื่องท่ีตองรู เปนความรูท่ีเปนสาระสําคัญเชน 

ความรูดานเครื่องยนต เปนตน 2) ทักษะ คือสิ่งท่ีตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทาง

คอมพิวเตอรทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะท่ีเกิดไดนั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู และ
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สามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง คือ เจตคติ คานิยม และ

ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความม่ันใจในตนเอง 

เปนตน 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เชน คนท่ีนาเชื่อถือและ

ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 5) แรงจูงใจ /เจตคติ เปนแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซ่ึง

ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน 

 Rylatt and Lohan (1995 อางอิงใน พเยาว สุดรัก, 2553) ไดนําเสนอขององคประกอบ

หลักของแตละสมรรถนะไวดังนี้  

  1. บทบาทหลัก (Key Role) อธิบายถึงกิจกรรมอยางกวาง ๆ ตามขอผูกพันหรือ พันธะ

สัญญาท่ีแตละบุคคลมีตอองคกรในระหวางท่ีทํางานอยู  

  2. หนวยของสมรรถนะ (Unit Competency) อธิบายถึงหนาท่ีหลักหรือกลุมของ

ทักษะ ของงานอยางกวาง ๆ  

  3. สวนประกอบของสมรรถนะ (Element of Competency) เปนการอธิบายถึง 

รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึนจากหนวยยอยนั้น ๆ โดยกลาวถึง การกระทําหรือผลลัพธท่ีแสดงใหเห็นหรือ 

วัดไดซ่ึงอาจจะระบุออกมาในลักษณะของปจจัยนําเขา (Input) หรือ ผลลัพธ (Output) ก็ได 

  4. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เปนระดับความตองการหรือ

มาตรฐาน ของผลการปฏิบัติงานในแตละสวนประกอบของสมรรถนะ ซ่ึงตองระบุใหเชื่อมโยงกัน 

ระหวางสมรรถนะและความชัดเจนของผลสําเร็จ  

  5. เง่ือนไข (Condition) เปนความคาดหวังในการปฏิบัติงาน  

  6. คํา แนะนํา (Evidence Guide) อธิบายครอบคลุมเนื้อหา และกลยุทธของ การ

ประเมินปญหาสําคัญตาง ๆ ของแตละหนวยสมรรถนะ และความสัมพันธไปยังหนวยอ่ืน ๆ และให 

ความชัดเจนเก่ียวกับสมรรถนะ ซ่ึงอาจจะทําเปนคูมือหรือเอกสารประกอบ  

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 78-86) ไดกําหนดสมรรถนะของครู พัฒนา

แนวคิดจากสถาบัน ขาราชการพลเรือน รวมกับบริษัท เฮยกรุป ซ่ึงไดจัดทํา Compentency Model 

ข้ึน และ สังเคราะห Competency ของสวนราชการตาง ๆ ท่ีไดจัดทําโดย องคการครูบุคลากรทาง

การศึกษารวมกับสถาบันพัฒนา ผูบริหารการศึกษา สมรรถนะจําแนก  องคประกอบของสมรรถนะ

แบงเปน 2 สวนคือ 

  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตําแหนงเฉพาะ

สําหรับแตละกลุมงาน ครูและบุคลากรทางการทางการศึกษาทุกตําแหนงจะตองมีเพ่ือหลอหลอม

คานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันประกอบดวย สมรรถนะ 4 ดาน คือ 
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   1.1 ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของ

ความเปนครู 

   1.2 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ผูอ่ืนและเปนการสงเสริมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ 

   1.3 การมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การมีวิสัยทัศน การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหมี

ประสิทธิภาพข้ึน การกําหนดมาตรฐานการทํางานใหไดผลสัมฤทธิ์ท่ียอดเยี่ยม การตรงตอเวลา  การ

อุทิศเวลาใหราชการ การสงเสริม ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   1.4 การบริการท่ีดี ไดแก สามารถรวมวางแผนใหคําปรึกษาผูรับบริการไววางใจ

ความเต็มใจในการใหบริการ สามารถสื่อสารขอมูลชัดเจน 

  2. สมรรถนะกับการประเมินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรท่ี 53 กลาววา การประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะให

คํานึง ถึงมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ ท้ังนี้ ใหประเมิน 3 ดาน  คือ 

   2.1 ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก  เปนผู 

ประพฤติตนเหมาะสม พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และทักษะ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

   2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

และสงเสริมการเรียนรูในลักษณะองครวม มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล เขาใจสาระของหลักสูตรกลางและหลักสูตรสถานศึกษาใชกระบวนการวิจัย เพ่ือการ

เรียนรู เอาใจใสสงเสริม พฤติกรรม ของผูเรียนดวยกระบวนการท่ีนาเชื่อถือ สามารถสรางความ 

สัมพันธ และรวมมือกับชุมชน สถาบัน หรือแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

   2.3 ผลพันธกิจ จากการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือนํามาเชื่อมโยงกับสมรรถนะแลว ไดแก

หนาท่ีจัดการเรียนการสอน การเอาใจใส แนะแนวแกปญหา และพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมของผูเรียน

สรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 

 พลสัณห โพธิ์ศรีทอง (2549, หนา 216) ไดกลาวไววา สมรรถนะประกอบดวย 5 ดาน คือ  

1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม  

5) ความรวมแรงรวมใจ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549, หนา 429 - 

430) ไดกําหนดเกณฑสมรรถนะสําหรับผูบริหาร คุณลักษณะรวมของขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกตําแหนง เพ่ือหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน มี 4 สมรรถนะ 

คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ ์2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 
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 เท้ือน ทองแกว (2549, หนา 5) ไดแบงประเภทของสมรรถนะไดเปน 5 ประเภทคือ 

  1) สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแตละคนมี

เปนความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบได 

  2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ

ทํา งานในตําแหนง หรือบทบาทเฉพาะตัว 

  3) สมรรถนะองคการ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ

เฉพาะองคการนั้นเทานั้น 

  4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญท่ีบุคคลตอง

มีหรือตองทํา เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

  5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคล

ท่ีมีตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ตําแหนงหนาท่ีอาจเหมือน แตความสามารถตามหนาท่ีตางกัน 

 จิรประภา อัครบวร (2549,  หนา  68) กลาววา สมรรถนะในตําแหนงหนึ่งๆ จะประกอบ

ไปดวย 3 ประเภท ไดแก 

   1) สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองคการตองมี 

เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ 

  2) สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดาน

การบริหารท่ีบุคลากรในองคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน เพ่ือใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับ

แผนกลยุทธ วิสัยทัศน ขององคการ 

    3) สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพท่ีจําเปนใน

การนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได 2 

สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิง

เทคนิคเฉพาะ (Specific technical competency) 

 กีรติ ยศยิ่งยง (2550, หนา 91) ไดสรุปประเภทของสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยใน

องคการได 3 ประเภทดังนี้คือ 

  1) Job/Function/Technical Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรท่ี

พึงประสงคท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และ

คุณลักษณะตาง ๆ(Job-Based) ท่ีจะชวยสงเสริมใหคน ๆ นั้น สามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ ประสบความสําเร็จ 

  2) Personal/Individual Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรท่ีพึง

ประสงคท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะ



23 

 

เฉพาะของบุคคลหรือความสามารถพิเศษสวนบุคคล (Individual-Based) ท่ีจะชวยสงเสริมใหคน ๆ 

นั้นสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/งานท่ีไดรับมอบหมายไดประสบความสําเร็จหรือโดดเดนกวาบุคคล

ท่ัวไป 

  3) Managerial/Professional Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรท่ี

พึงประสงคท่ีสะทอนใหเห็นถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และ

คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในดานการบริหารจัดการ (Management-Based) ท่ีจะชวยสงเสริมให

คน ๆ นั้น สามารถบริหารงานตามบทบาทและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ 

 จากการศึกษาเอกสาร  ผูวิจัยพอสรุปไดวา สมรรถนะหลักท่ีผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยมีหลาย

ดาน คือ  ความรู  ทักษะ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง เจตคติ คานิยม ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพลักษณของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล ความ

ประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเปนครู ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองและผูอ่ืนเปนการสงเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  และการมุงผลสัมฤทธิ์ คือ การ

มีวิสัยทัศน การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน การกําหนดมาตรฐานการทํางาน

ใหไดผลสัมฤทธิ์ท่ียอดเยี่ยม การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหราชการ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา การบริการท่ีดี ความรวมแรงรวมใจ และการทํางานเปนทีม 

  2.1.5.1  การมุงผลสัมฤทธิ ์

  ไดมีผูใหความหมายของการมุงผลสัมฤทธิ์ไวหลายทาน ดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หนา 726) ไดใหความหมายวา ผล 

หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากการกระทํา สวน สัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จ ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผล

จากการกระทําท่ีประสบความสําเร็จ  

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 93) ไดใหคําจํากัดความวา 

การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันจะปฏิบัติราชการใหดี หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดย

มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์สวนราชการ

กําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายท่ียาก และทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548,  อางถึงใน     

สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา , 2550, หนา 291 -299) ไดนิยามวา การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 

ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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  สัมมา  รธนิธย (2556, หนา 210)ไดใหความหมายของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์วา  

หมายถึง การบริหารงานโดยมุงเนนท่ีผลลัพธ คือ ความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก โดยใชระบบการ

ประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชีว้ัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม เพ่ือแสดงถึงความคุมคาใน

การทํางานตอสาธารณและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

  อํานวย ทองโปรง  (2555, หนา 191) กลาววา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปน

เทคนิค การบริหารท่ีเนนวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานท้ังเรื่องของผลผลิต และ

ผลลัพธ และความคุมคาของงบประมาณ รวมท้ังการสรางความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการ 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553, หนา 7) ไดใหคําจํากัดความของ 

การมุงผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานใหดีหรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโดยใชเกณฑ

วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนงานกําหนดอีกท้ังยังหมายรวมถึง การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน แสดง

ความพยายามในการทํางานท่ีดี 

  กรมพัฒนาท่ีดิน  (2552, หนา 1) ไดใหคําจํากัดความของ การมุงผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง  

ความมุงม่ันจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการ

ปฏิบัติท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึง

การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไม

เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  วีรยุทธ ชาตะกาญจน  (2552, หนา 3-4) กลาววา  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปน

การบริหารท่ีใหความสําคัญตอผลการดําเนินงาน และการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานของ

องคการท้ังในแงปจจัยนําเขา กระบวนการผลิต และผลลัพธ ซ่ึงจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงาน รวมท้ังการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคไวลวงหนา โดยอาศัยการมีสวนรวมของ

ผูบริหาร สมาชิกในองคการตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ จึงเปนการบริหารเพ่ือจัดหาใหได

ซ่ึงทรัพยากรอยางประหยัดโดยเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการไดผลงานท่ีบรรลุ

เปาหมายขององคการ 

  จีระ งอกศิลป (2550, หนา 75) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันจะ

ปฏิบัติราชการใหดี หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา

ของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึง การสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือ กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใด

สามารถกระทําไดมากอน 
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  อาภรณ ภูวิทยาพันธุ (2549, หนา 44) ไดใหคํานิยามวา การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 

ความมุงม่ันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จไดตามแผนท่ีกําหนด รวมท้ัง ความสามารถในการแกไข

ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการ

พัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสงผลใหประสบความสําเร็จ มีการสรางสรรคพัฒนาผลงาน 

หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียาก และทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทํา

ไดมากอนรวมท้ัง ความสามารถในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานท้ังของตนเอง

และผูอ่ืนโดยใชระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวชี้วัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม  

เพ่ือแสดงถึงความคุมคาในการทํางานตอสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งข้ึน ซ่ึง

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนเทคนิค การบริหารท่ีเนนวัตถุประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานท้ังเรื่องของผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาของงบประมาณ รวมท้ังการสรางความพึง

พอใจแกประชาชนผูรับบริการ 

 

  2.1.5.2  การบริการท่ีด ี

  การบริการเปนกระบวนการของการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตาง ๆ

ท้ังภายในและภายนอกองคกรใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูมีประสบการณและ

มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริการท่ีดีไดกลาวถึงความหมายการบริการท่ีดีไวหลายทานดังนี้ 

  กรุนรูส (Gronroos, 1990, pp. 27) ไดนิยามการบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของ

กิจกรรมซ่ึงอาจอยูในสถานท่ีมีตัวคนหรือไมก็ตามเกิดข้ึนขณะท่ีผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับลูกคา หรือ

ผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับระบบของการบริการ ซ่ึงจัดเตรียมไวเพ่ือแกปญหาหรือความตองการของ

ลูกคา 

  ฟลิป คอทเลอร (Philip Kotler, 2000, pp. 428) กลาววา การบริการเปนการกระทํา

หรือความสามารถท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งสนองตออีกบุคคลหรือหนวยงานหนึ่ง โดยเปนสิ่งซ่ึง

สัมผัสไมไดและไมเกิดความเปนเจาของ ผลิตผลของการบริการอาจจะเก่ียว หรือไมเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑทางกายภาพ 

  ไฟเกนบาวม ( Feigenbaum, 1986, pp. 7) กลาววา การสรางความพึงพอใจแกลูกคา

ดวยตนทุนต่ํา อีกท้ังกลาววา คุณภาพเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับเง่ือนไขของลูกคา และเชื่อวาคุณภาพ

สามารถวัดไดจากความตองการ หรือความคาดหวังของลูกคามิใชจากผูใหบริการ และเปนกุญแจ

สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จได ถามีการนําไปประยุกตอยางเหมาะสม 
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  แบรรี่ (Barry, 1986, pp. 79-81) กลาววา คุณภาพการบริการท่ีประสบผลสําเร็จ

จะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ เหลานี้คือ 1) ความเชื่อถือได 2) การตอบสนอง 

3) ความสามารถ 4) การเขาถึงบริการ 5) ความสุภาพออนโยน 6) การสื่อสาร 7) ความซ่ือสัตย 

8) ความม่ันคง 9) ความเขาใจและ 10) การสรางสิ่งท่ีจับตองได 

  แซลลิส (Sallis, 1993, pp. 22-24) กลาววา คุณภาพการบริการนั้นมีอยู 2 รูปแบบ 

ไดแก คุณภาพตามความเปนจริง คือ คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด และคุณภาพตามการรับรู คือ

คุณภาพท่ีเปนไปตามความตองการของลูกคา 

  เวเบอ (Weber, 1996, pp. 340)  ไดใหทัศนะเก่ียวกับการใหบริการวา การจะ

ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไมคํานึงถึง

บุคคลหรือเปนการใหบริการท่ีปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษ ทุกคนปฏิบัติเทา

เทียมกัน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.,2548 อางถึงใน จีระ งอกศิลป 

2554,  หนา 45) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือ กระบวนการอยางใดอยางหนึ่งของ

บุคคลหรือ องคการ เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน และกอใหเกิดความพึงพอใจจากผล

การกระทํานั้น  

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549, อางถึงใน         

จีระ งอกศิลป, 2554, หนา 429 – 430) หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2554, หนา 607) ไดใหความหมายวา  การ

บริการ หมายถึง  การใหความสะดวกตางๆดังนั้น การบริการท่ีดี หมายถึง การใหความสะดวกตางๆ

อยางดี 

  อาภรณ ภูวิทยาพันธุ (2549, หนา 172) ไดใหคํานิยามการวา การบริการท่ีดี หมายถึง  

ความเขาใจในความตองการและความคาดหวังของผูเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวของ และการแสดงกิริยา 

น้ําเสียง ทาทาง และพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจและประทับใจ   

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา การบริการท่ีดี หมายถึง กิจกรรม หรือ

กระบวนการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคการ เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืน 

กอใหเกิดความพึงพอใจจากผลการกระทํานั้น ซ่ึงกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมอาจจะอยูในสถานท่ีมีตัว

คนหรือไมก็ตามขณะท่ีผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับลูกคา หรือผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับระบบของการ

บริการ ซ่ึงจัดเตรียมไวเพ่ือแกปญหาตามความตองการของลูกคา โดยเปนสิ่งซ่ึงสัมผัสไมไดและไมเกิด

ความเปนเจาของ  ซ่ึงผลิตผลของการบริการอาจจะเก่ียวหรือไมเก่ียวของกับผลิตภัณฑทางกายภาพ การ
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สรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยตนทุนต่ํา จากความตองการ หรือความคาดหวังของลูกคาเปนกุญแจ

สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จได หากมีการนําไปประยุกตอยางเหมาะสม คุณภาพการบริการนั้นมีอยู 2 

รูปแบบ ไดแก 1) คุณภาพตามความเปนจริง คือ คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 2) คุณภาพตามการรับรู  

คือคุณภาพท่ีเปนไปตามความตองการของลูกคา การบริการท่ีดีจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ 

เหลานี้คือ 1) ความเชื่อถือได 2) การตอบสนอง 3) ความสามารถ 4) การเขาถึงบริการ 5) ความสุภาพ

ออนโยน 6) การสื่อสาร 7) ความซ่ือสัตย 8) ความม่ันคง 9) ความเขาใจ และ10) การสรางสิ่งท่ีจับตองได

และการจะใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไม

คํานึงถึงบุคคลหรือเปนการใหบริการท่ีปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษ ทุกคนปฏิบัติ

เทาเทียมกันใหความสะดวกตางๆอยางดี 

  2.1.5.3 การพัฒนาตนเอง 

  ไดมีผูใหความหมายของการพัฒนาตนเองไวหลายทาน ดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หนา 479) ไดใหความหมาย การพัฒนาไว

วาการ หมายถึง สิ่งท่ีทํา พัฒนา หมายถึง ความเจริญ หรือทําใหเจริญ จากความหมายการพัฒนา 

หมายถึง สิ่งท่ีทําแลวเกิดความเจริญหรือทําใหเจริญ 

  เมกกินสัน และ เพดเลอร (Megginson and Pedler, 1992, pp. 3) กลาววา การพัฒนา

ตนเองหมายถึง การท่ีผูเรียนรู ไดตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เม่ือไร และอยางไร 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถในการทํางาน การเลือกพัฒนาตนเองจะมีผลตอ

การปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของตน   

  บีช (Beach, 1970, pp. 375) ไดใหความหมายเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรไววาเปน

กระบวนการจัดข้ึนเพ่ือใหบุคคลไดเรียนรูและมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่ง 

โดยเฉพาะและเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหไปตามท่ีตองการจากความหมายของการพัฒนาบุคลากรท่ี

นักวิชาการทางการศึกษากลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือใหทักษะ ความถนัด ความสามารถเหมาะสม

กับงานและพัฒนาตนเอง ใหมีคุณภาพในการทํางานสูงข้ึน 

  คาสเต็ดเตอร (Castetter, 1996, pp. 220)  การพัฒนาบุคลากรวา หมายถึง การท่ี

องคการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกบุคลากรในองคการอยางตอเนื่อง เปนผลใหบุคคลเกิดการปรับปรุง

การปฏิบัติงานของตนเอง 

  เกลเลอรแมน (Gellerman, 1970, pp. 102) ใหความหมายการพัฒนาตนเองวา  เปน

การเรียนรู ซ่ึงเกิดอยางเปนอิสระปราศจากการชี้บอก เชน การเรียนรูจากการกระทํา จากการสังเกต

และคิดจากประสบการณของตนเอง 
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  ลิพพิทท (Lippitt, 1976, pp. 4) ใหความหมายการพัฒนาตนเองไววา เปนเรื่องท่ี

เก่ียวกับการเรียนรูของคนในองคกร การมีวุฒิภาวะมากข้ึน และเติบโตซ่ึงเปนงานมาจากประสบการณ

ในชีวิตของตน และการปะทะสังสรรค กับสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอกขององคกร 

  มิลเลอร (Miller, 1979, pp. 55) ใหแนวคิดไววา เปนการเรียนรูของตนเม่ือสะสมเปน

ความรูหรือประสบการณมากข้ึน ก็ถือไดวา บุคคลไดเติบโตข้ึนเรื่อยๆและในท่ีสุดก็กลายเปนเรื่องการ

พัฒนาของแตละคน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (2549 อางถึงในจีระ 

งอกศิลป, 2554, หนา 429 – 430) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การศึกษา

คนควา หาความรู ติดตาม องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆในวงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนา

งาน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ., 2548 อางถึงใน จีระ งอกศิลป, 

2544, หนา 57) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองวา หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่ง

สม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนเองวาในการปฏิบัติราชการ ดวยการศึกษาคนควาหา

ความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอีกท้ังรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ

เทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

  จีระ งอกศิลป (2550, หนา 98) ไดใหความหมาย การพัฒนาตนเอง หมายถึง การ

เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

รวมท้ังการพัฒนารางกาย และจิตใจ ใหมีสภาพท่ีสมบูรณมากท่ีสุด การพัฒนาตนเองเปนหัวใจสําคัญ

ของการบริหารและการจัดการศึกษา 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเรียนรู ความ

ขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนเอง ซ่ึงเปนการเรียนรู

จากการกระทํา จากการสังเกต จากประสบการณของตนเอง เปนการศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม

องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆโดยมีกระบวนการจัดข้ึน ใหบุคคลไดเรียนรูและมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งโดยเฉพาะพรอมกับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหเปนไปตามท่ี

ตองการ ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ทําใหมีทักษะ ความถนัด ความสามารถเหมาะสมกับงานและชวยพัฒนาตนเอง ใหมีคุณภาพ

ในการทํางานสูงข้ึน การเลือกพัฒนาตนเองจะมีผลตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน ทําให

บุคคลเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองรวมท้ังการพัฒนารางกาย และจิตใจ ใหมีสภาพท่ี

สมบูรณมากท่ีสุด  
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  2.1.5.4 การทํางานเปนทีม 

  ไดมีผูใหความหมายของการทํางานเปนทีมไวหลายทาน ดังนี้ 

  วูดคอก และ ฟรานซิส (Woodcock and Francis 1994, pp. 1) ไดใหคํานิยามวา 

ทีมงาน เปนกลุมบุคคลท่ีสัมพันธกัน เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

  รอบบิ้น (Robbins, 1994) ไดใหความหมาย ของทีมวา หมายถึง การรวมกันของคน

ตั้งแต 2 คนข้ึนไปซ่ึงมีปฏิสัมพันธและการข้ึนตอกัน โดยผูท่ีเปนสมาชิกของทีมจะมีเปาหมายเฉพาะ

รวมกัน 

  ลูทานส (Luthans, 1995) ไดใหความหมาย ของทีมวา หมายถึง กลุมท่ีมีการทํางาน

รวมกันและมีการจูงใจเกิดข้ึน การทํางานเปนทีมมีความแตกตางกันกับการทํางานเปนกลุม ผลการ

ทํางานของกลุมเปนไปตามหนาท่ีท่ีแตละคนไดรับมอบหมายใหทํา แตผลของการทํางานเปนทีม

เกิดข้ึนท้ังผลงานท่ีไดรับและผลงานท่ีทํารวมกัน ซ่ึงหมายถึง เปนการทํางานรวมกันท่ีตองมีสมาชิก

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป 

   เอดการ ฮิวส (Edgar Hues, 1982, pp. 199, อางถึงใน กรกนก บุญชูจรัส, 2552, 

หนา 15) ไดใหความหมายของทีม หมายถึง กลุมบุคคลท่ีรายงานตอผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน หรือ 

หมายถึง กลุมท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีเปาหมายการทํางานรวมกัน หรือหมายถึงกลุมท่ีประกอบดวย

บุคคลท่ีมีหนาท่ีสัมพันธกัน และหมายถึง กลุมบุคคลท่ีไมมีความสัมพันธอยางเปนทางการมารวม

ปฏิบัติงานใหเสร็จตามวัตถุประสงค และงานดังกลาวไมสามารถทําสําเร็จตามวัตถุประสงคไดโดย

บุคคลเพียงคนเดียว 

  เคียท (Keith, 1981, อางถึงใน ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, 2554, หนา 30) ไดใหคําจํากัด

ความของทีม หมายถึง การท่ีกลุมบุคคลหนึ่งทํากิจกรรมหนึ่งโดยมีการรวมมือกันเพ่ือท่ีจะหาทาง

พัฒนากิจการนั้นๆใหกาวหนายิ่งข้ึนไปและเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  ยงยุทธ เกษสาคร (2554, หนา 182) การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต

สองคนข้ึนไปมาทํางานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงาน

ตางก็เกิดความพอใจในการทํางานนั้น การทํางานเปนทีมชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการเนื่องจาก

ทําใหวัตถุประสงครวมขององคการประสบความสําเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานท่ี

กระทํา และมีความพึงพอใจเพ่ือนรวมงาน 

  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2553, หนา  32-36) การสรางทีม หมายถึงการกระทําของ

ผูนํา ในการดึงคนใหเขามารวมกัน ใหเขามีสวนรวม ในฐานะปจเจกบุคคลและสมาชิกของทีม สงเสริม

การยอมรับในการทําคุณประโยชนของกันและกันใหทุกคนไดมีสวนรวม ใหมีความอิสระในการ

ตัดสินใจในทิศทางและเปาหมายของทีมและคาดหวังในผลลัพธ 
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  เนตรพัณณา ยาวิราช (2552, หนา 191)  การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคล

หลายๆคน เขามารับผิดชอบงานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันซ่ึงบุคคลแตละคนลวนมี

พ้ืนฐาน แนวความคิด ทัศนคติและประสบการณท่ีแตกตางกัน เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในทีมงาน ผูบริหาร

และหัวหนางานทุกคน จะตองพิจารณาวิเคราะหหาสาเหตุโดยเริ่มท่ีตนเองกอน 

  จีระ งอกศิลปและคณะ (2552, หนา 194) การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานเปน

ทีมกลุมของบุคคล ท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดยสมาชิกตองเสียสละความเปน

สวนตัวเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค สําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กรกนก  บุญชูจรัส (2552, หนา 17) ไดใหความหมายของทีม หมายถึง กลุมของบุคคล

ตั้งแต 2 คนข้ึนไปท่ีมีความเก่ียวของกันและมีปฏิสัมพันธรวมกันทํางานตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง

รวมกันอยางมีความสุขโดยอาศัยหลักการมีมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร และความรูทางจิตวิทยา ให

เขาใจในตนเองและเพ่ือนในทีมงาน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา การทํางานเปนทีม หมายถึง ทีมงาน เปนกลุม

บุคคลท่ีมีการรวมกันของคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธตอกัน มีเปาหมายการทํางานเฉพาะรวมกัน   

การท่ีบุคคลหลายๆคน เขามารับผิดชอบงานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันนั้น บุคคลแตละคน

ลวนมีพ้ืนฐาน แนวความคิด ทัศนคติและประสบการณท่ีแตกตางกัน เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในทีมงาน เปน

หนาท่ีของผูบริหารและหัวหนางานทุกคน จะตองพิจารณาวิเคราะหหาสาเหตุโดยเริ่มท่ีตนเองกอนเสมอ 

สวนการทํางานเปนทีมกลุมของบุคคล ท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันนั้นสมาชิกตอง

เสียสละความเปนสวนตัวเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน สําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนดไวรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ  

 โรเบิรต แอล คาทซ (Robert L. Katz, อางถึงใน Certo, 1997ชัยเสฏฐ พรหมศรี 2554,  

หนา 45-47) กลาววาความสําเร็จ ของการจัดการข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานมากกวาคุณลักษณะทาง

บุคลิกภาพ คาทซ ยังไดกลาวอีกดวยวาความสามารถของผูจัดการในการปฏิบัติงาน คือผลลัพธท่ีมา

จากทักษะทางการจัดการของตน ผูจัดการท่ีมีทักษะทางการจัดการท่ีสําคัญจะปฏิบัติงานไดเปนอยาง

ดีและมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูง สําหรับผูจัดการท่ีปราศจากทักษะท่ีจําเปนในการทํางานจะ

ปฏิบัติไดไมดี และมีโอกาสท่ีจะประสบความลมเหลวไดมาก นอกจากนี้ โรเบิรต แอล คาทซ  

(Robert L. Katz,pp 33) เสนอวา การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล ข้ึนอยูกับทักษะท่ีสําคัญ 3 ประการ
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ไดแก ทักษะทางดานงาน (Technical skill) ทักษะทางดานมนุษย (Human skill) และทักษะ

ทางดานความคิด (Conceptaul skill) โดย คาทซ ไดกลาววา ทักษะเหลานี้แตกตางจากคุณลักษณะ 

(traits) หรือ คุณสมบัติ (qualities) ของผูนํา เพราะทักษะเปนสิ่งท่ีผูนําสามารถพัฒนาไดในขณะท่ี

คุณลักษณะเปนสิ่งท่ีผูนําเปน หรือเปนสิ่งท่ีอยูภายในตัวของผูนํา ทักษะความเปนผูนํา หมายถึง  

ความสามารถในการใชความรูและสมรรถนะท่ีผูนํามีเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การทําความเขาใจ

ทักษะท้ัง 3 ประการจึงเปนเรื่องสําคัญตอการพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะ 3 ประการท่ีสําคัญตอความเปน

ผูนําท่ีประสบความสําเร็จ อันไดแก ทักษะทางดานเทคนิค ทักษะทางดานมนุษย และทักษะทางดาน

แนวคิด 

 ทักษะทางดานเทคนิค (Technical skill) ทักษะทางดานเทคนิค คือ ความเขาใจ และ

ความสามารถในการปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจงได ซ่ึงรวมถึง ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิควิธีการทาง

เทคนิค และอุปกรณท่ีเก่ียวกับหนาท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง เชน วิศวกรรม การกอสราง และการเงิน เปน

ตน ทักษะนี้ยังเก่ียวกับความรูและความสามารถพิเศษ ท่ีใชในการคิดวิเคราะหและความสามารถใน

การใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ สําหรับการแกปญหาท่ีพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจง ทักษะนี้ มี

ความสําคัญสําหรับผูนําท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารระดับตนขององคการเพราะผูบริหารระดับตน

สวนมากท่ีไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงไปสูระดับท่ีสูงข้ึน ก็เนื่องมาจากการมีทักษะ

ทางดานเทคนิคท่ียอดเยี่ยม อยางไรก็ตามเม่ือผูบริหารเลื่อนสูตําแหนงบริหารท่ีสูงข้ึน ทักษะทางดาน

เทคนิคจะมีความสําคัญท่ีลดนอยลง เม่ือเทียบกับทักษะทางดานมนุษย และทักษะทางดาน

แนวความคิด 

   ทักษะทางดานมนุษย (Human skill) ทักษะทางดานมนุษย คือ ความสามารถของผูนําท่ี

จะทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนในองคการอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงความสามารถในการสราง

แรงจูงใจ การประสานงาน การอํานวยความสะดวก การสื่อสาร และการจัดการความขัดแยง ผูนําท่ีมี

ทักษะนี้จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงอารมณความรูสึกหรือความกังวล ความไมสบายใจ 

หรือความไมชัดเจนท่ีมีตอการทํางาน และพยายามกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกท่ีดีข้ึน มี

กําลังใจท่ีดีข้ึน มีกําลังใจมากยิ่งข้ึน และตองการมีสวนรวมและในการทํางานมากและ ใหคําม่ันสัญญา

ตอการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 ทักษะทางดานความคิด (Conceptual skill) ทักษะทางดานความคิด เปนความสามารถ

ทางสติปญญาท่ีจะมองเห็นภาพรวมขององคการ และเห็นความสัมพันธของแตละแผนกในองคการ 

ทักษะนี้เก่ียวของกับความคิด กระบวนการรวบรวมขอมูล และความสามารถในการวางแผนของผูนํา  

นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการวิเคราะหวาแตละแผนกมีความเหมาะสมกับองคการอยางไร 

และองคการมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม  ชุมชน และสังคมท้ังหมดอยางไร ทักษะนี้เก่ียวของกับ
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การคิดเชิงกลยุทธ เพ่ือมองในระยะยาวผูนําท่ีเปนผูบริหารในทุกระดับตองการทักษะนี้ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูบริหารท่ีอยูในระดับสูงสุดขององคการ 

 มัมฟอรดและคณะ (Mumford  and Colleagues  อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554,  

หนา  45-47) ไดทําการศึกษาและพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําท่ีเก่ียวของกับทักษะการแกปญหาในองคการ 

โดยการศึกษาครั้งนี้ไดใชเวลานานหลายป เก็บกลุมตัวอยางมากกวา 1800 คน มีการใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดท่ีหลากหลายเพ่ือประเมินทักษะ ประสบการณของกลุมตัวอยาง รวมท้ังสถานการณท่ีพวก

เขาทํางานดวย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายองคประกอบท่ีสําคัญของผลการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิผล ผานคําถามท่ีสําคัญหลายขอ อาทิเชน ทําไมผูนําบางคนถึงเปนนักแกปญหาท่ีดีขณะท่ีบาง

คนไมใช ทักษะเฉพาะท่ีผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงมี คืออะไร คุณลักษณะสวนบุคคล ประสบการณใน

อาชีพ และอิทธิพลทางดานภาพแวดลอมของผูนํา มีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของผูนําหรือไม  

จากผลการวิจัยนี้ทําให มัมฟอรดและคณะ (Mumford and Colleagues) ไดพัฒนาโมเดลทักษะของ

ผูนําข้ึน ซ่ึงโมเดลนี้ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก สมรรถนะ (Competencies) 

คุณลักษณะของปจเจกบุคคล  ( Individaul attributes)  ผลลัพธของผูนํ า (Leadership 

competencies ) ประสบการณในอาชีพ (Career experience) และอิทธิพลทางดานสภาพแวดลอม 

(Environmental influences)  

 (Center of Creative Leadership: CCL) (ชัยเสฏฐ พรหมศรี 2554, หนา 55 - 60)ทักษะ

หรือปจจัยท่ีสําคัญตอความเปนผูนํามี 8 ประการดวยกัน ซ่ึงประกอบดวย 1) การบริหารพนักงาน

(Leading  Employees) เปนทักษะดานการบริหารเก่ียวของกับความสามารถในการนํา และสราง

แรงจูงใจตอผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการใชอํานาจอยางเหมาะสมและชวยใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการนําหรือ

บริหารพนักงานจะมีความสามารถในการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิภาพจะมีลักษณะดังนี้ มีความ

มุงม่ันและตั้งใจมอบหมายงานท่ีสําคัญใหแกพนักงาน ใหขอมูลกลับท้ังในเชิงบวกและลบอยางทันทวงที 

ใหโอกาสพนักงานระดับลางไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในการตัดสินใจ  

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม ใหคําแนะนํา สั่งสอน ถึงวิธีบรรลุความคาดหวังขององคการ อธิบาย  

ตอบคําถาม และรับฟงอยางอดทนตอเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานและพนักงาน มีปฏิสัมพันธกับพนักงานใน

ลักษณะท่ีชวยสงเสริมหรือกระตุนความรูสึกของเขา พัฒนาพนักงานโดยมอบโอกาสทํางานท่ีทาทาย 

ใหรางวัลกับพนักงานท่ีอุทิศตนทํางานอยางหนัก และผูท่ีทํางานไดอยางยอดเยี่ยม รอบกายของ

ผูบริหารควรมีบุคคลท่ียอดเยี่ยม เกง และมีความรู ความสามารถ 2) ความฉลาดเฉียบแหลม 

(Resourcefulness)  ผูบริหารท่ีมีทักษะดานนี้จะมีความยืดหยุน และมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางทะลุปรุ

โปรง สามารถคิดในเชิงกลยุทธ และตัดสินใจแกปญหาไดดีในสภาวการณท่ีกดดัน ซ่ึงตองมีคุณสมบัติ



33 

 

คือ เปนผูท่ีเตรียมตัวมาเปนอยางดี  เรียนรูขอผิดพลาดจากผูอ่ืน  เปนผูท่ีไมมีปญหาตอการนําเสนอ

รายงานแกผูบริหารระดับสูง  มีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีขององคกรในภาพรวม และเขาใจ

คุณคาหรือคานิยมของผูบริหารระดับสูง3) ความกลาตัดสินใจ (Decisiveness) ทักษะท่ีสําคัญของ

ผูบริหาร คือความสามารถในการตัดสินใจ กลาท่ีจะเสี่ยง และรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงผูบริหารมีลักษณะดังนี้ คือ ไมรีรอ ไมคิดมาก ไมเครียดหรือกังวลเม่ือตองตัดสินใจ และเปนนัก

ปฏิบัติ 4) การจัดการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) ทักษะท่ีสําคัญของผูบริหาร คือ

ความสามารถในการนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะการตอตานการเปลี่ยนแปลงใน

องคการได เพราะท่ีองคการไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหมายถึง การนับถอยหลัง ผูบริหารท่ีมี

ทักษะทางดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะ คือ แสดงตัวอยางใหดู คิดบวก มีการปรับปรุง

รูปแบบการทํางานเพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณโดยรวม 5) ความตรงไปตรงมาและใจเย็น 

(Straighforwardness and Composure) ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพตองเปนคนตรงไปตรงมา มีความ

รับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองทํา ในสถานการณท่ีคับขัน หรืออยูในชวงวิกฤติ ตองแสดงออกใหเห็นถึงความ

ใจเย็นหรือสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอยางดี โดยไมกลาวโทษหรือตําหนิผูอ่ืนสําหรับ

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 6)สรางความสัมพันธและพัฒนาใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง (Building and 

Mending Relationships) ผูบริหารท่ีมีทักษะดานนี้ จะแสดงความเขาใจตอมุมมอง และความ

ตองการของบุคคลอ่ืน ซ่ึงสงผลใหไดรับความรวมมือ ความไวเนื้อเชื่อใจ และความเคารพยกยองจาก

บุคคลเหลานั้น 7)ทําสิ่งตางๆใหสําเร็จลุลวง (Doing Whatever It Takes) บุคคลท่ีจะกาวข้ึนเปนผูนํา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีทักษะเรื่องการทําสิ่งตางๆใหสําเร็จลุลวง ใหเสร็จสิ้น ไมวาจะมีการตอตานจาก

พนักงาน หรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยทําอยางเต็มกําลังความสามารถ และไมยอทอ และ 8) การใช

รูปแบบของการจัดการแบบมีสวนรวม (Employing Participative Management Style) ผูบริหารท่ี

มีทักษะดานการจัดการแบบมีสวนรวมท่ีดี จะใชทักษะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารเพ่ือ

นําไปสูการมีสวนรวมกับบุคคลอ่ืนในองคการ สรางความสอดคลอง และกระตุนการตัดสินใจใหเกิดข้ึน 

 The L.E.A.D.E.R.S. Method  (ดีน  Dean, 2006) ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2554, หนา 61 - 

62) ประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวยทักษะดังตอไปนี ้

1)  ฟงเพ่ือการเรียนรู (Listen to Learn) การฟงเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูท่ีไมเพียงท่ีจะทําให

ผูนําไดรับความรูจากสื่อตาง ๆ เทานั้น แตรวมถึงการไดรับประสบการณท่ียอดเยี่ยมจากเพ่ือนรวมงาน 

ผูบริหารระดับสูง และผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 2) เอาใจเขามาใสใจเราดวยอารมณและความรูสึก  

 ( Empathize with Emotions) การเขาใจบุคคลอ่ืนดวยความเขาอกเขาใจเสมือนหนึ่งกับวาผูนําได

เผชิญกับเหตุการณนั้นดวยตนเอง ทําใหสามารถซึมซับประเด็นท่ีสําคัญของขอความท่ีถูกถายทอด

ออกมาไดดียิ่งข้ึน 3) มุงสูเปาหมายท่ีปรารถนา (Attend to Aspirations) เปนวิธีท่ีชวยสรางแรง
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บันดาลใจใหแกบุคคลเพ่ือพัฒนาเปาหมายของตน และบรรลุสิ่งท่ีคาดหวังไวไดในท่ีสุด 4) วิจัย

รายละเอียดตาง ๆ ได (Diagnose and Detail) ผูนําตองทําความเขาใจ เพ่ือจะไดทราบวาอะไรท่ี

สงผลกระทบตอการปฏิบัติของบุคลากรในองคการ ตองทําการชั่งน้ําหนักผลกระทบท้ัง ดานบวกและ

ลบของระบบท่ีอยูรายลอมรอบตัวบุคลากร และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและประสบการณท่ีพวกเขา

นํามาใชในแตละสถานการณ 5) มีสวนรวมสูเปาหมายท่ีดี (Engage for Good Ends) ปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอการแสดงออกของผูนํา ถาผูนําไดมีการประเมินปจจัยตางๆเหลานี้ดวยตนเอง แสดงวาผูนํา

กําลังมีสวนรวมตอการ เดินไปสูเปาหมายท่ีดี ท่ีชวยกอใหเกิดประโยชนกับบุคลากรและองคกรใน

ภาพรวม 6)  แสดงออกดวยความ (Respond with Respectfulness) การดูหม่ินหรือมองบุคคลอ่ืน

บิดเบือนไปจากความเปนจริงสงผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของผูนํา และ7) พูดดวยความ

ชัดเจน (Speak with Specificity) การใชองคประกอบทางการสื่อสารผานการเลือกถอยคํา น้ําเสียง 

ออกทางสีหนา และแววตา รวมถึงภาษาทางกายอยางเหมาะสม ชวยทําใหบุคลากรในองคการเก็บ

รายละเอียดของขอความท่ีสงผานออกไปไดดียิ่งข้ึน 

 วิจารณ พานิช. (2556, หนา 1- 25 ) ความสนใจเรื่องศตวรรษท่ี 21 ในไทยเผยแพรกัน

อยางกวางขวางเม่ือมีการแปลหนังสือเรื่อง “21st Century Skill : Rethinking How Students 

Learn” ซ่ึงเขียนโดยนักวิชาการหลายคน ในแงมุมตางๆกันมี James Bellanca และ Ron Brandt 

(Bellanca Brandt, 2010) เปนภาษาไทย ความสนใจในศตวรรษท่ี 21จึงไดเผยแพรไปอยาง

กวางขวาง สวนใหญจะใหความสําคัญเรื่องทักษะ ท่ีเนนความสามารถของบุคคลเปนหลักซ่ึงทักษะท่ี

สําคัญหลักๆ คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสู

โลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิด

อยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียน

จึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดย

อาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ ความรูดานสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับสื่อ ความรูดานเทคโนโลยี

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักเรียน

จะตองพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญดังตอไปนี้ ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปน

ตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และ

ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

 ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21ท่ีทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C 

3R คือ Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) 7C ไดแก  

1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน
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การแกปญหา) 2) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 3) 

Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)

4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และ

ภาวะผูนํา) 5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ 7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู) 

 ไพฑูรย สินลารัตน (2558, หนา 14- 16) มีการพัฒนาแนวคิดทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

ท่ีไดวิเคราะหและรวบรวมไวมีกลุมหลักๆ 7 กลุมท่ีสําคัญ คือ1) ทักษะทางดานเทคโนโลย ี 

(Computing and ICT Literacy) เปนทักษะท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงผูเรียนและคนในยุคใหม

โดยเฉพาะยุคศตวรรษท่ี 21 จะตองเรียนรู และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทักษะท่ี

เก่ียวเนื่องกับขอมูลขาวสารเพราะการสื่อสารท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและอยางกวางขวาง  

2) ความสนใจใครรูและมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 และ

แหลงความรูจะมีมากมายมหาศาลผูเรียนในอนาคตจะตองใฝรูสนใจใครรูในสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา 

ไมเชนนั้นจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีจินตนาการตอไปขางหนา จากความรู ท่ีไดรับมา

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนทักษะท่ีมีความจําเปน 3) ความคิดวิจารณญาณและการ

แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เม่ือผูเรียนสนใจใครรูและมีทักษะในการหา

ความรูผานทางเทคโนโลยีไดแลว ทักษะท่ีสําคัญและจําเปน คือ การวิเคราะห สังเคราะห สิ่งท่ีไดมาวา

อะไรดี ไมดี เหมาะสม ไมเหมาะสม อะไรเปนความจริง อะไรเปนเท็จ ซ่ึงผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

จะตองใหความสําคัญมากควบคูไปกับทักษะในการแกปญหาท่ีมีเหตุผลและชาญฉลาดพอ 4) ความคิด

สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม (Production and Innovation) ทักษะในการคิดอะไรใหมๆ ถือเปน

สิ่งจําเปนมาก เชนกันในศตวรรษท่ี 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในทุกดานและทุกรูปแบบการ

แกปญหายิ่งตองใชความคิดใหมๆอยางมาก ซ่ึงจะตามมาดวยนวัตกรรม (Innovation) ท่ีเกิดจาก

ความคิดใหม ๆ นั้น นวัตกรรมถือไดวาเปนผลผลิตทางความคิดสรางสรรคของผูเรียนเปนสําคัญ 5)

ทักษะในการสื่อสารและรวมมือกัน (Communication and Collaboration) ศตวรรษท่ี 21 เปน

ศตวรรษใหมท่ีมีนวัตกรรมและผลผลิตใหมๆ จะเกิดข้ึนมาก ยุคศตวรรษท่ี 21 จึงเปนยุคของความ

รวมมือ ยุคของเครือขายท่ีคนจะติดตอถึงกันผานเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบใหม ๆ

ความสามารถทางดานนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเชนเดียวกับทักษะอ่ืน 6)การคิดในเชิงธุรกิจและ

ทักษะประกอบการ (Corporate and Entreprreneurial Spirit) ซ่ึงเปนทักษะในเชิงของการ

ดําเนินงานทางธุรกิจและการคาซ่ึงจะเปนลักษณะของโลกในยุดศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจน การ
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พัฒนาทักษะนี้จะทําใหผูเรียนมีความพรอมในการทํางานทางดานเศรษฐกิจและการคาเปนหลักสําคัญ

และ 7) ทักษะการเรียนรูขามวัฒนธรรมและการสนใจตอโลก (Cross Cultural & Global 

Awareness) ทักษะนี้เปนการสะทอนเครือขายของโลกยุคใหมท่ีมากับแนวคิดโลกาภิวัตน และ

เครื่องจักร ท่ีคนในสังคมโลกจะตองรูจักคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะในโลกอ่ืนท่ีไมใชโลกของตนเอง การรูจัก

โลกและวัฒนธรรมอ่ืนมีเปาหมายเพ่ือการอยูรวมกันและเปาหมายในเชิงเศรษฐกิจดวยพรอมกันไป 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา แนวคิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือ การเรียนรู

ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวย การอานออก, การเขียนได, การคิดเลขเปน นอกจากนี้

แลวยังจําเปนจะตองมีทักษะตางๆ ดังนี้ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

แกปญหา,ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม,ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน,ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา,ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ,ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,ทักษะ

อาชีพ และทักษะการเรียนรู ทักษะตางๆ นี้เปนทักษะท่ีผูบริหารสามารถพัฒนาและสรางสรรคข้ึนมาได 

 2.2.2 ความหมายของทักษะ 

 ไดมีผูใหความหมายของทักษะไวหลายทาน ดังนี้ 

 สัมมา รธนิธย (2556, หนา 57) ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน ซ่ึงมี

ความสําคัญมาก หากผูบริหารมีทักษะการบริหารไมเพียงพออาจสงผลตอการดําเนินงานใหประสบ

ผลสําเร็จไดแตกตางกันไป  

 ถวิล  หนูสง (2550, หนา 6) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะ หมายถึง การท่ีบุคคล

กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไดอยางชํานาญ คลองแคลว วองไว ถูกตอง เหมาะสม โดยแสดงออกทางรางกาย 

สติปญญา และเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 

 ภุชงค ชํานาญกิจ (2550, หนา 21) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะ หมายถึง  

ความสามารถในการปฏิบัติไดอยางชํานาญ คลองแคลว ถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

  มัลลิกา ตนสอน (2549, หนา 19) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะ หมายถึง 

ความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติงานอยางถูกตองและคลองแคลว ซ่ึงเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่ง 

 บุญชวย  ศิริ เกษ (2550, หนา 14)ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะ หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางชํานาญ คลองแคลว ถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
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 Katz (แคทซ, 1955, pp. 94) ไดใหความหมายของทักษะวา ทักษะ หมายถึง ความสามารถใน

การแปลงวิทยาการไปสูการปฏิบัติงาน 

 พนัส  หันนาคินทร ( 2549,  หนา 75) กลาววา ทักษะทางดานวิธีการ หมายถึง  ความ

เขาใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้รวมถึง รูจักการกระทํา ดําเนินการและเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปแลวมักจะหมายถึง ความรู ความสามารถท่ีจะกระทํางานไดอยางดีในแตละอยาง 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2549, หนา 275) มีความเห็นวา ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน คือ รูวา

งานท่ีจะตองทําในหนาท่ีของตนมีอะไรบาง และจะทําใหงานนั้นๆ ไดอยางไร รวมท้ังบทบาทท่ีตอง

กระทําเพ่ืองานท่ีสมบูรณดียิ่งข้ึนไป 

 ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2550, หนา 106) ไดกลาวถึง ทักษะดานมนุษยสัมพันธ เปน

ความสามารถในการพิจารณาหรือพินิจพิเคราะหคน เม่ือตองการทํางานรวมกับคนอ่ืน ท้ังนี้รวมถึง

ความสามารถในการทําความเขาใจ เก่ียวกับการสรางแรงจูงใจ ใหเกิดข้ึนในการทํางาน ตลอดท้ังการ

รูจักใชความสามารถในการเปนผูนําดวย 

 พยอม วงศสารศรี (2552, หนา 64)ไดใหความหมายของทักษะ(skill) วา เปนความสามารถใน

การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดอยางรวดเร็วและถูกตอง หรือเปนความชํานาญในการทํากิจกรรมได

อยางรวดเร็วและถูกตองนั่นเอง 

 จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน

และความเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่งไดอยางชํานาญ คลองแคลว วองไว ถูกตองเหมาะสม โดย

แสดงออกทางรางกาย สติปญญา และเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนถึงการพิจารณาหรือพินิจพิเคราะหคน เม่ือตองการทํางาน

รวมกับคนอ่ืน ท้ังนี้รวมถึงความสามารถในการทําความเขาใจ เก่ียวกับการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนใน

การทํางาน ตลอดท้ังการรูจักใชความสามารถในการเปนผูนําและความสามารถในการแปลงวิทยาการ

ไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 2.2.3 ความสําคัญของทักษะในศตวรรษท่ี21   

 สัมมา  รธนิธย (2556, หนา 57) กลาววา ทักษะการบริหาร (Managerrial Skill) หมายถึง 

ความสามารถในการดําเนินการ ทักษะทางการบริหารมีความสําคัญมากในทุกระดับของผูบริหาร หาก

ผูบริหารมีทักษะการบริหารไมเพียงพออาจสงผลตอการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตางกัน 
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 คาลซ (Katz, 1955, pp. 99-100) ไดศึกษาและวิเคราะหคุณสมบัติของผูบริหารท่ีประสบ

ความ สําเร็จ  สรุปไดวา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับทักษะพ้ืนฐาน 3 ดาน ซ่ึงอาจ

ฝกฝนข้ึนมาได มิใชบุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกําเนิด อันเปนความเชื่อกันมาแตเดิม ทักษะ

พ้ืนฐานท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถในการใช

เครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการท่ีจําเปนตาง ๆ ท่ีตองการความสามารถพิเศษบาง

ประการ เพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง ทักษะชนิดนี้ไดมาจากประสบการณ การศึกษาและการ

ฝกอบรม 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skill) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา หรือ

พินิจพิเคราะหคนเม่ือตองทํางานรวมกัน โดยสามารถเขาใจถึงวิธีสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนใน การ

ทํางาน และมีศิลปะการเปนผูนําท่ีดี และ 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) 

หมายถึง ความสามารถดาน ความคิด การประสานงานเพ่ือผลประโยชนขององคการ ทักษะดาน

ความคิดเปนความสามารถของ ผูบริหารในการมององคการโดยสวนรวม และมีความเขาใจวาสวนตาง 

ๆ ขององคการเก่ียวของกัน อยางไร และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสวนใดสวนหนึ่งจะมีผลกระทบตอ

องคการโดยสวนรวม อยางไร 

 แฮรีส (Harris, 1963, pp. 15-16) ไดนําทฤษฎีทักษะการบริหารงาน 3 ดานของ Katz 

(1955) มา ขยายความใหเห็นรายละเอียดของแตละทักษะดังนี้ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด 

(Conceptual Skill ) ประกอบดวย การมองเห็นภาพพจนโดยสวนรวม (Visualizing) คือการมองเห็น

ภาพรวม ขององคกร รูและเขาใจการบริหารงาน การวิเคราะห (Analyzing) คือ ความสามารถในการ

แกปญหา การวินิจฉัย (Diagnosing) คือ ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญตาง ๆ การรูจัก

สังเคราะห (Synthesizing) ความสามารถในการแยกแยะความ แตกตางและการจัดหมวดหมู การ

รูจักวิภาควิจารณ (Criticizing) คือ ความสามารถในการนําเสนออยางมี เหตุมีผล การรูจักใชคําถาม 

(Questioning) คือ ความสามารถในการไตรตรองพิจารณา การใชภาษาอยางเหมาะสม 2) ทักษะ

ดานมนุษยสัมพันธ (Human Skill) ประกอบดวย ความเขาอกเขาใจ (Empathizing) การรูจัก

สัมภาษณ (Interviewing) การรูจักสังเกต (Observing) ความสามารถในการนําอภิปลาย (Leading 

Discussion) ความสามารถในการสะทอนความรูสึกและความคิด (Reflecting Feeling and Ideas) 

การมีสวนรวมในการอภิปลาย  (Participating in discussion) การแสดงบทบาทสมมติได (Role – 

Playing) และ3) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) ประกอบดวย การพูด( speaking) การเขียน ( 

writing )ความสามารถในการเรียบเรียงถอยคําและเชื่อมโยงประโยค การอาน (Reading) อานได

คลองแคลวสามารถชักจูงใหผูฟงคลอยตามได การฟง (Listening ) ฟงอยางมีวิจารณญาณ และ

ไตรตรอง จัดลําดับเรื่องเปน (Outlining) สามารถลําดับเรื่อง ความสําคัญ และจําเปน สาธิตได 

(Demonstrating) สามารถสาธิตงานท่ีจะเผยแพรได เขียนแผนภูมิ ( Graphing) มีความสามารถใน
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การถายโอนความรู วาดภาพ (Sketching) สามารถวาดภาพเพ่ือสื่อความหมาย และสื่อความ คํานวณ

เปน (Computing) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สรุปเปนประธานในท่ีประชุม (Chairing a 

Meeting) เปนผูนําในการจัดประชุมสัมมนา ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม 

 ไพเซย (Paisey, 1981,  pp. 43) แสดงทัศนะตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารวาควร

มีดังนี้ 1) ทักษะทางเทคนิค เปนเรื่องของการรูงานและสามารถปฏิบัติงานได โดยเปนเจาของขอมูล

สารสนเทศทางดานการเคลื่อนไหว และพฤติกรรมความสามารถของบุคคล ความรูเรื่องระเบียบการ 

การควบคุม การหาแนวทางและการทํางานรวมกันโดยวิธีการทางเทคนิคเฉพาะและการจําแนก

รายละเอียดและการประสานงานเก่ียวกับทักษะทางเทคนิคของผูบริหาร ควรจะตองรู คือ ดาน

การศึกษา ไดแก โปรแกรมหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรเนื้อหาของหลักสูตร และการ

ประสานงานตลอดจนเทคนิควิธีสอน เทคนิคการใชเวลา ความสัมพันธกับชุมชน ไดแก ความสํานึก

และความเขาใจถึงจิตใจของผูปกครอง โรงเรียนควรจะตองบริการทางดานเครื่องมือและสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ แกประชาชน กลุมคณะของบุคคล ของรัฐ และกลุมบุคคลท่ัวไป การเงินและสิ่ง

อํานวยความสะดวก หมายถึง ทรัพยากรท้ังหมดท่ีไมใชบุคคลซ่ึงสามารถหยิบยกมาใชใหเกิดประโยชน

ตอโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการบริหารอาคารสถานท่ีและการพัฒนากําลังคน ไดแก การ

วางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงและการสงเสริม

ความสามารถของคณะทํางานใหกาวหนายิ่งข้ึน 2) ทักษะดานมนุษย เปนความสามารถในการกระตุน

สงเสริมใหคนใชความสามารถของเขาอยางเต็มท่ี เพ่ืองานและทุมเทใหกับองคการท่ีเขาสังกัดอยู 

ทักษะนี้ยังรวมถึงการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางท่ีพึง

ประสงค โดยใชวิธีท่ีไมกระทบกระเทือนตอขวัญและกําลังใจของบุคคลกรในองคการและเปนวิธีการท่ี

ทุกคนเขาใจชัดเจนพรอมกันชวยใหบุคคลเหลานี้เกิดความม่ันใจวาเขาสามารถปฏิบัติงานได 3) ทักษะ

ทางดานมโนมติ เปนความสามารถในการเขาใจสิ่งตาง ๆ อยางดีโดยเขาใจรายละเอียดของเรื่องนั้น

ท้ังหมดและยังสามารถเขาใจอีกวา เรื่องดังกลาว เก่ียวโยงกับเรื่องอ่ืนอยางไร 

 เซอรเกียเวนนิ (Sergiovanni, 1983 , pp. 22-23) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนจะบริหารงานได

อยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนจะตองมีทักษะสําหรับผูบริหารหลายประการดังนี้ 1) ทักษะดานความเปน

ผูนํา เปนทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูนําทางดาน การวางแผน การประสานงาน การติดตอสื่อสาร การ

จัดการและดําเนินงาน การมอบหมายงาน และการประเมินผลทักษะในการแกปญหาความขัดแยง การ

บริหารงานเปนทีม การตัดสินใจ 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ เปนความสามารถในการเขากับบุคคลตางๆ 

ในบางครั้งอาจเรียกวา ในการครองตน ไดแก ทักษะในการติดตอระหวางบุคคล การประสานงานการ

แสดงภาวะผูนํา การจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ ความเขาใจการทํางานของกลุมคน การจูงใจหรือชัก

จูงสมาชิกในกลุมรวมกันทํางาน 3) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล เปนความสามารถทางการสนับสนุน



40 

 

พัฒนาบุคคลใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ 4) ทักษะดานเทคนิค ไดแก ทักษะในการจัดหา คือ การซ้ือ 

การจาง การเงินและการบัญชี งานสารบรรณ งานบุคคล และการจัดระบบงาน 5) ทักษะดานการศึกษา 

ไดแก ทักษะการสอน การวัดผลการศึกษา การนิเทศการนําแหลงวิทยาการมาใชใหเกิดประโยชน 6) 

ทักษะการสรางความคิด เปนทักษะท่ีสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูบริหารเพราะเปนทักษะในการคาดหวัง

ลวงหนา การวิเคราะหปญหาการบริหาร การวางแผน การแกปญหาเฉพาะหนา และ 7) ทักษะดาน

การประเมินผล เปนความสามารถดานการประเมินผลซ่ึงอาจประเมิน การออกแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ และการสังเกต 

 คูนท และไวริช (Koontz and Weihrich, 1990 pp. 28) ไดศึกษาเก่ียวกับทักษะในการ

จัดการและความตองการขององคการ ควรมีทักษะ คือ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ ทักษะเชิงมโนมติ และ

ทักษะทางการออกแบบ (Design Skills) เปนทักษะท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริหารสามารถ

ดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบังเกิดผลดี ทักษะดานนี้เปนการวางแผนอยางชาญฉลาดมีการ

คาดการณถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน แลววางแผนแกปญหาไวในเบื้องตนหรือการเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุก

รูปแบบผูบริหารท่ีมีทักษะดานการออกแบบ ก็จะสามารถใชการออกแบบเพ่ือแกปญหาวิธีใดวิธีหนึ่งให

ยุติปญหาได 

 เบล (Bell, 1992, pp. 32) กลาววา ทักษะการจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบดวย

ทักษะในการวางแผน (Planning) ทักษะในการตัดสินใจ (Making Decisions)ทักษะในการจัดองคการ 

(Organizing) ทักษะในการประสานงาน (Co-ordinating) ทักษะในการบังคับบัญชา (Commanding) 

ทักษะในการควบคุม (Controlling) ทักษะในการมอบหมายงาน(Delegating) ทักษะในการจูงใจ 

(Motivating) ทักษะในการพัฒนาทีมงาน(Developing) ทักษะในการติดตอสื่อสาร (Communicating) 

ทักษะในการดูแลติดตาม (Monitoring) และทักษะในการประเมินผล (Evaluating) 

 จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา ทักษะการบริหารมีความสําคัญ คือ  ทักษะ

ทางการบริหารมีความสําคัญมากในทุกระดับของผูบริหาร หากผูบริหารมีทักษะการบริหารไมเพียงพอ

อาจสงผลตอการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตางกัน ความสําคัญของทักษะการบริหารงาน ตอง

อาศัยทักษะพ้ืนฐาน ไดแก 1.) ทักษะดานเทคนิค คือ ความสามารถในการใชเครื่องมือ ระเบียบวิธี

ปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการท่ีจําเปนตาง ๆ ท่ีตองการความสามารถพิเศษบางประการ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานเฉพาะอยาง ทักษะชนิดนี้ไดมาจากประสบการณ การศึกษาและการฝกอบรม 2) ทักษะดาน

มนุษยสัมพันธ  คือ ความสามารถในการพิจารณา หรือพินิจพิเคราะหคนเม่ือตองทํางานรวมกัน โดย

สามารถเขาใจถึงวิธีสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนใน การทํางาน และมีศิลปะการเปนผูนําท่ีดี และ 3) ทักษะ

ดานความคิดรวบยอด คือ ความสามารถดาน ความคิด การประสานงานเพ่ือผลประโยชนขององคการ 

ทักษะดานความคิดเปนความสามารถของ ผูบริหารในการมององคการโดยสวนรวม และมีความเขาใจ
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วาสวนตาง ๆ ขององคการเก่ียวของกัน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสวนใดสวนหนึ่งจะมีผลกระทบ

ตอองคการโดยสวนรวม  

 2.2.4   องคประกอบของทักษะในศตวรรษท่ี21   

 ไพฑูรย  สินลารัตน (2558, หนา 26-27) องคประกอบของทักษะท่ีสําคัญสําหรับอนาคตท่ี

คนไทยควรพัฒนาใหสอดคลองและสืบเนื่องกันจะสงผลใหคนรุนใหมมีความคิดวิจารณญาณ รูจัก

แยกแยะไดวาอะไรเหมาะ อะไรไมเหมาะ  มีจินตนาการ เขาใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สังคม  สื่อสารและสัมพันธกับคนอ่ืนไดอยางม่ันใจและพรอมใชชีวิตอยางรับผิดชอบ มีคุณธรรม ไมเอา

รัดเอาเปรียบคนอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลกดังนี้ 

  2.2.4.1 การคิดวิจารณญาณและการประเมิน  

  ไดมีผูใหความหมายของทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมินไวหลายทาน ดังนี้ 

  บรรจง อมรชีวิน (2556, หนา 2) การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการท่ี

จะคิดไดอยางกระจางแจมแจงและอยางมีเหตุผล และยังรวมถึงความสามารถในการท่ีจะคิดไดอยาง

อิสระและสะทอนคิด การคิดอยางไตรตรอง 

  พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข (2558, หนา 2) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

คือ ความสามารถอยางชํานาญในการคิดท่ีจะทําหรือไมทํา เชื่อหรือไมเชื่อในเหตุการณของกิจกรรม

ชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 

  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556 , หนา 110) การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการ

คิดระดับสูงเปนความสามารถทางปญญาชั้นสูงและตองและตองใชความสามารถหลากหลายในการคิด 

เพ่ือพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจ ไดแกความสามารถในการคิดรวบยอด การ

ประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน เพ่ือนําขอมูลสวนตัวของผูคิด ใหเกิดความ

ชัดเจนถูกตองแมนยํา เก่ียวของตรงประเด็น สมํ่าเสมอ คงเสนคงวา มีหลักฐานตรวจสอบได มีเหตุผล มี

ความลุมลึก มีความกวางขวาง และเปนธรรมไมลําเอียง นําไปสูการสรุปและตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ี

เปนปญหาอยางถูกตองเหมาะสม 

  สุคนธ  สินธพานนท และคณะ (2555, หนา 106) การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง  

กระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ แลวนํามาพิจารณาอยางสมเหตุผล กอนการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ 

  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546, หนา 4) วิจารณญาณ หมายถึง ปญญาท่ีสามารถรู 

หรือใหเหตุผลท่ีถูกตอง 

  สุวิทย มูลคํา (2549, หนา 9) ไดใหความหมายของการคิดวิจารณญาณวา หมายถึง การ

คิดท่ีมีเหตุผลโดยผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบมีหลักเกณฑ มีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดเพ่ือ
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นําไปสูการสรุปและตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใด 

ควรทํา 

  สถิตย ศิริธรรมจักร (2552, หนา 43) ไดใหความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณไววา

หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ ตรึกตรองอยางรอบคอบท่ีใชเหตุผล ทักษะการคิด

ตัดสินใจ วิธีการทางวิทยาศาสตร ทัศนคติในการสืบเสาะความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงหา

ขอผิดพลาด ขอสงสัย การใชประสบการณในการแกปญหาเพ่ือการตัดสินใจกอนท่ีจะเชื่อหรือกอนท่ี

จะลงมือปฏิบัต ิรวมท้ังความสามารถในการตัดสินขอความหรือปญหาวาสิ่งใดเปนจริง 

  วีระ สุดสังข (2550, หนา 36) ไดใหความหมายของการคิดวิจารณญาณวาเปน

กระบวนการทางปญญาท่ีสามารถรับรูขอมูลแลวนํามาคิดดวยเหตุผลท่ีผานการพิจารณา ไตรตรอง

อยางรอบคอบ กวางไกล ลึกซ้ึง เพ่ือประเมินสภาพการณหรือขอมูลท่ีปรากฏและตัดสินใจโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวมระยะยาว 

  วัชรา เลาเรียนดี (2553, หนา 30) ไดใหความหมายของการคิดวิจารณญาณวาเปน

ความสามารถในการสรางความคิดรวบยอด ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล 

ความสามารถท่ีจะตัดสินใจเลือกเชื่อและเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเหมาะสมดวยหลักการและเหตุผล 

  เดวิส (Davis, 1974, pp. 272 ) ใหความหมายของการประเมิน หมายถึง การ

ตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมาย

นั้นดวยดีมากนอยเพียงใด 

  ซัชแมน (Suchman, 1990, pp. 93) ใหความหมายของการประเมิน หมายถึง การใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาขอมูลท่ีเปนจริงและ

เชื่อถือไดเก่ียวกับ โครงการ เพ่ือการตัดสินใจวาโครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการคนหา

วาผลของกิจกรรมท่ีวางไวในโครงการ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือความมุงหมายของ

โครงการหรือไม 

  สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1990, pp. 159) ใหความหมายของการประเมิน หมายถึง 

กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอมูลกับเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการและผลกระทบ 

เพ่ือนําไปเปนแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ และเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขาใจใน

สถานการณของโครงการ 

  รอสซ่ี และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982, pp. 14) ใหความหมายของการ

ประเมิน หมายถึง แบบแผนในการกํากับควบคุมการดําเนินการและการประเมินคุณคาประโยชนของ

โครงการ 
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  รุทแมน (Rutman, 1982,  pp. 59-60) ใหความหมายของการประเมิน หมายถึง การ

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการวิจัยเพ่ือหาขอมูลท่ีเปนจริงและมีความเชื่อถือไดของ

โครงการ แลวพิจารณาตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม และดวยคุณภาพของ

ความสําเร็จนั้นเปนเชนใด 

  ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หนา 711) ประเมิน 

หมายถึง กําหนดหรือใหคาหรือราคาเทาท่ีควรจะเปนตามหลักเกณฑท่ีตั้งไว เชน เจาหนาท่ีท่ีดิน

ประเมินราคาท่ีดินผืนนี้ไว 7 ลานบาท 

  โชติกา ภาษีผล ณัฏฐภรณ หลาวทอง และธมลวรรณ ตังธนกานนท (2558, หนา 4) ได

กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ

หรือมาตรฐานโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวัดกระบวนการตัดสินคุณคา

ของสิ่งตางๆ 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2556, หนา  8) การประเมิน หมายถึง วิธีการตัดสินคุณคา

ท่ีเก่ียวกับความดีงาม หรือความมีประโยชนจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆอันเปนกระบวนการ

ตัดสินใจข้ันสุดทาย (Sherter &Linden, 1979, pp. 13) 

  พิสณุ  ฟองศรี (2556,  หนา 2) ไดกลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสิน

คุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว 

  ราตรี นันทสุคนธ (2555, หนา 12) ไดกลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ เพ่ือนําผลมาใชการวินิจฉัย ตัดสินในคุณคาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี

กําหนด 

  ชนาธิป พรกุล (2554, หนา 219) ไดกลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสิน 

โดยนําขอมูลท่ีไดจากการวัดผลมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน  

หมายถึง กระบวนการคิดระดับสูงเปนความสามารถทางปญญาชั้นสูงและตองใชความสามารถ

หลากหลายในการคิด เพ่ือพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในการตัดสินใจ ไดแก ความสามารถในการ

คิดรวบยอด การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง 

หลักฐาน และขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ใหเกิดความชัดเจนถูกตองแมนยํา เก่ียวของตรง

ประเด็น ยังรวมถึงความสามารถในการท่ีจะคิดไดอยางอิสระและสะทอนการคิดอยางไตรตรองใน

เหตุการณของกิจกรรมชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานนําไปสูกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ

จากกระบวน การบรรยาย เก็บรวบรวมขอมูลกับเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการและผลกระทบ 

เพ่ือนําไปเปนแนวทางการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานโดยอาศัยขอมูลท่ีได
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวัดกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆจึงทําการสรุปและ

ตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเปนปญหาอยางถูกตองเหมาะสม 

 

  2.2.4.3 ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

  ไดมีผูใหความหมายของทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะหไวหลายทาน ดังนี้ 

  อัลฟาโร ลีเฟบเร (Alfero Lefevre, 1996, pp. 177) อธิบายความหมายของการคิด

วิเคราะห วาการคิดวิเคราะหเปนกระบวนการทางปญญาท่ีบุคคลจะใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของ

บางสิ่งบางอยางไดดีข้ึน โดยการแยกสวนรวมหรือภาพรวมของสิ่งนั้นอยางระมัดระวังใหไดเปน

สวนยอยลงไป 

  รัซเซลล (Russell, 1956, pp. 281-282) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปน

การคิดเพ่ือแกปญหาชนิดหนึ่ง โดยผูคิดจะตองใชการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องราวตางๆวาเห็นดวย

หรือไมเห็นดวย การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมินหรือการจัดหมวดหมู โดยอาศัยเกณฑท่ี

เคยยอมรับกันมาแตกอนแลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน 

  กูด (Good, 1973, pp. 680) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดอยาง

รอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรุปท่ีนาเปนไปได ตลอดจน

พิจารณาองคประกอบท้ังหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 

  บลูม (Bloom, 1959, pp. 200) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถ

ในการแยกแยะ เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มี

ความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุผล และท่ีเปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 

  ดิวอ้ี (Dewey, 1993, pp. 3 ) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา หมายถึงการคิด

อยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดท่ีเริ่มตนจาก

สถานการณท่ีมีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณท่ีมีความชัดเจน 

  สเติรมเบิรก (Stemberg, 1999, pp. 507) อธิบายความหมายของการคิดวิเคราะหวา 

เปนกระบวนการท่ีทําใหองคประกอบท่ีเปนภาพรวมท่ีซับซอน แตกเปนองคประกอบยอยๆ 

  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556 , หนา 70)  การคิดวิเคราะห หมายถึง  ความสามารถใน

การมองเห็นรายละเอียดและจําแนกแยกแยะขอมูลองคประกอบของสิ่งตางๆไมวาจะเปนวัตถุ 

เรื่องราว เหตุการณตางๆ ออกเปนสวนยอยและจัดเปนหมวดหมู เพ่ือคนหาความจริง ความสําคัญ 

แกนแท องคประกอบหรือหลักการของเรื่องนั้นๆ สามารถอธิบายตีความสิ่งท่ีเห็น ท้ังท่ีอาจแฝงซอน

อยูภายในสิ่งตางๆหรือปรากฏไดอยางชัดเจน รวมท้ังหาความสัมพันธและความเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ
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วาเก่ียวพันกันอยางไร อะไรเปนสาเหตุ อะไรเปนผล สงกระทบตอกันอยางไร อาศัยหลักการใด จนได

ความคิดเพ่ือนําไปสูการสรุป การประยุกตใช ทํานายหรือคาดการณสิ่งตางๆไดอยางถูกตอง 

  สุคนธ สินธพานนท และคณะ( 2555, หนา 31 ) การคิดวิเคราะห เปนการคิดท่ีสามารถ

จําแนกแยกแยะขอมูลหรือวัตถุสิ่งของตางๆ หรือเรื่องราว เหตุการณออกเปนสวนยอยตามหลักการ

หรือเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือคนหาความจริง หรือความสําคัญท่ีแฝงอยูหรือปรากฏอยูจนไดความคิดท่ีจะ

นําไปสูขอสรุปและการนําไปประยุกตใช 

  ราตรี นันทสุคนธ (2555, หนา 167-168) ไดกลาววา การวิเคราะห  เปนสมรรถนะท่ี

สามารถแยกแยะเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงค

สิ่งใดซ่ึงจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเก่ียวของกันเสมอ 

  อาภรณ ภูวิทยาพันธุ (2549, หนา 45) ไดใหคํานิยามการวา การคิดวิเคราะห หมายถึง  

ความเขาใจในประเด็น เหตุการณหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง ความสามารถในการวิเคราะหและแจก

แจงขอมูลท่ีไดรับออกเปนปจจัยยอยๆ เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะและผูท่ีเก่ียวของ 

เปนตน ไดอยางเปนระบบ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 19)  ไดอธิบายความหมายของการคิดวิเคราะหพอ

สรุปได คือ วิธีแหงปญญา การสรางใหเกิดจะตองใชโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการเปนการใช

ความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆผิวเผินเปนขอ

สําคัญ ในการสรางปญญาท่ีบริสุทธิ์เปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเองไดและนําไปสูจุดมุงหมายของ

พุทธธรรมอยางแทจริง หรือการคิดวิเคราะหหมายถึง การคิดโดยพิจารณาจําแนก แยกแยะ แจกแจง

สวนประกอบของการจัดหมวดหมู อาศัยกันตามเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของกันตามสภาวะความจริงของสิ่ง

นั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548, หนา 13)  ไดใหความหมายของ

การคิดวิเคราะหตามเกณฑท่ีจะประเมินชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไววา 

หมายถึง การไตรตรอง ใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท การคิดวิเคราะหจึงเปน

การคิดพิจารณาอยางรอบคอบ ใครครวญในเหตุและผล โดยแยกแยะพิจารณาไตรตรองเพ่ือความ

ถูกตอง แจมแจงชัดเจนมิใชพิจารณาเพียงแตการวิเคราะหโดยแยกแยะหาความสําคัญ ความสัมพันธ

และหลักการดานเดียวแตจะตองพิจารณาใครครวญทุกดานทุกมุมอยางลึกซ้ึงเพ่ือใหไดขอความจริง 

  บลูม (Bloom, 1956, pp. 206) กลาววา การสังเคราะห คือ การนําองคประกอบ

ยอยๆมาจัดเรียง เชื่อมโยง สัมพันธเพ่ือสรางเปนแบบแผน หรือโครงสรางใหมท่ีไมเคยมีมากอน 

ไรรี และโอแมน (Reilly and Oerman, 1999, pp. 236) กลาววา การสังเคราะห คือ การพัฒนาสิ่ง

ใหมข้ึนมา โดยผานการผสานองคประกอบตางๆเขาไวดวยกัน 
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  กลิทแมน (Gleitman, 1992, pp. 199) กลาววา ความคิดสังเคราะห มีลักษณะเปนคํา

เฉพาะตัวซ่ึงข้ึนอยูกับผูใชท่ีเขาใจเองวา ใชในความหมายอยางไร แตท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ก็คือการ

คิดเก่ียวของกับการใชเหตุผล การพินิจพิจารณา การตรึกตรอง หรือการสะทอนความรูสึกของตนเอง

ท่ีมีตอเรื่องตางๆ ออกมาใหผูอ่ืนรับรู  

  แมทลิน (Matlin, 1992, pp. 247) กลาววา การคิดสังเคราะห เปนกิจกรรมทางสมอง

เปนกระบวนการทางปญญา ซ่ึงประกอบดวยการสัมผัส การรับรู การรวบรวม การจาการรื้อฟนขอมูล

เกาหรือประสบการณโดยท่ีบุคคลนําขอมูลขาวสารตางๆ เก็บไวเปนระบบ การคิดเปนการจัดรูปแบบ

ของขอมูลขาวสารใหกับขอมูลเกา และสามารถแสดงออกมาภายนอกใหผูอ่ืนรับรูได  

  โซลโซ (Solso, 1991, pp. 404) ไดใหความหมายในลักษณะท่ีคลายคลึงกันวา การคิด

เปนกระบวนการท่ีสมองของมนุษยนําขอมูลความรูขาวสาร มาสรางความสัมพันธในรูปแบบ

สลับซับซอน และจัดรูปแบบใหมข้ึนมา โดยแสดงผลออกมาในลักษณะตาง ๆ คือ การใหเหตุผล การ

สรางสิ่งท่ีเปนนามธรรม จินตนาการ และการแกปญหา 

  สุคนธ  สินธพานนท และคณะ (2555, หนา 49) การคิดสังเคราะห เปนการคิดท่ี

สามารถหลอมรวมสิ่งตางๆ ตั้งแตสองชนิดเขาดวยกันอยางกลมกลืน เพ่ือใหไดสิ่งใหมท่ีมีลักษณะ

แตกตางไปจากสวนประกอบยอยของเดิม 

  ราตรี นันทสุคนธ (2555, หนา 171-178) ไดกลาววา การสังเคราะห คือ ความสามารถ

ในการรวมสิ่งตางๆตั้งแตสองสิ่งข้ึนไปเขาดวยกัน เพ่ือใหเปนสิ่งใหมอีกรูปหนึ่ง มีคุณลักษณะ 

โครงสราง แปลกแตกตางไปจากเดิมกอนนํามารวมกัน 

  ทิศนา แขมมณีและคณะ (2552, หนา 116) ไดใหความหมายไววา การสังเคราะหคือ

การนําความรูท่ีผานการวิเคราะหมาผสมผสานสรางสิ่งใหมท่ีมีลักษณะตางจากสิ่งเดิม หรือการนํา

สวนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาผสมผสานรวมกันเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีเอกลักษณและคุณสมบัติ

เฉพาะท่ีแตกตางไปจากสิ่งเดิม 

  สุวิทย มูลคํา (2549, หนา 13) ใหความหมายของการคิดสังเคราะหไววา หมายถึง 

ความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยตาง ๆ ของวัตถุสิ่งของ หรือความคิดมาหลอมรวม 

หรือ ถักทอไดอยางผสมผสาน กลมกลืน จนกลายเปนสิ่งใหม หรือแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหม

อยางเหมาะสมหรือตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวาทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

หมายถึง กระบวนการทางปญญาท่ีบุคคลจะเกิดความเขาใจธรรมชาติของบางสิ่งบางอยางไดดีข้ึน โดย

การแยกสวนรวม ภาพรวมของสิ่งนั้นอยางระมัดระวังใหเปนสวนยอยลงไป การจัดหมวดหมู และเปน

ความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆวา
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ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุผล และท่ีเปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไรเพ่ือ

คนหาความจริง ความสําคัญ แกนแท องคประกอบหรือหลักการของเรื่องนั้นๆเพ่ือนําไปสูการสรุป 

การประยุกตใช ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆไดอยางถูกตองตามหลักของการประเมินและมีหลักฐาน

อางอิง เพ่ือหาขอสรุปท่ีนาเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบท้ังหมดและใชกระบวนการ

ตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผลและนําสิ่งท่ีผานการวิเคราะหมาผสมผสานสรางสิ่งใหมท่ีมี

ลักษณะตางจากสิ่งเดิม หรือการนําสวนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาผสมผสานรวมกันเพ่ือใหเกิดสิ่ง

ใหมท่ีมีเอกลักษณและคุณสมบัติเฉพาะท่ีแตกตางไปจากสิ่งเดิมโดยแสดงผลออกมาในลักษณะตาง ๆ 

เชน การใหเหตุผล การสรางสิ่งท่ีเปนนามธรรม จินตนาการ และการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือตรง

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  2.2.4.3 ความคิดสรางสรรค และมีจินตนาการ 

  ไดมีผูใหความหมายของทักษะความคิดสรางสรรค และมีจินตนาการไวหลายทาน ดังนี้ 

  ทอแรนซ  (Torrance, 1973, pp. 105) อธิบายวา ความคิดสรางสรรคนั้น เปนการ

รวบรวมประสบการณท้ังหมดท่ีผานมาเพ่ือสรางรูปแบบอยางใหม ความคิดใหม หรือผลผลิตใหมๆ

สมบูรณกวา 

  รอวลินสัน (Rawlinson, 1971, pp. 45) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคเปน

สองระดับ คือ ระดับแรก หมายถึง การแสดงจินตนาการ หรือความรูสึกอิสระในเรื่องท่ีสนใจอยาง

จริงจัง และในระดับสูง หมายถึง การคนพบและการคิดคนสิ่งใหมๆข้ึนมา เขากลาวอีกวา สิ่งท่ีผูใหญ

คิดวาเปนจินตนาการอันไรสาระของเด็กนั้นแหละท่ีเปนจุดเริ่มตนของความคิดสรางสรรค จาก

ความหมายดังกลาวสรุปไดวา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถทางสมองท่ีคิดโดยใชจินตนาการ

ไดอยางกวางไกล หลายทิศทาง มีปริมาณมาก และเปนการคิดท่ีแปลกใหมอันนําไปสูการประดิษฐ

คิดคนสิ่งแปลกใหม สามารถสงเสริมและพัฒนาข้ึนไดโดยจัดสิ่งแวดลอมและประสบการณใหเหมาะสม 

  แอนเดอสัน (Anderson, 1970, pp. 221) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควา 

คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดแกปญหา ดวยการคิดอยางลึกซ้ึงท่ีนอกเหนือไปจากการคิด

อยางปกติธรรมดา เปนลักษณะภายในตัวบุคคลท่ีสามารถจะคิดไดหลายแง หลายมุม ผสมผสานจนได 

ผลิตผลใหมท่ีถูกตองสมบูรณกวา 

  ออสบอรน (Osborn, 1994, pp. 71) กลาวถึงความคิดสรางสรรควา เปนจินตนาการ

ประยุกต (Applied Imagination) คือ เปนจินตนาการท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือแกปญหาท่ีมนุษยประสบ

อยูมิใชเปนจินตนาการท่ีฟุงซานเลื่อนลอยโดยท่ัวไป ความคิดจินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของ

ความคิดสรางสรรค ในการนําไปสูผลผลิตท่ีแปลกใหมและเปนประโยชน 



48 

 

  กิลฟอรด (Guilford, 1967, pp. 61) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค เปน

ความคิดอเนกนัย (Divergent Thingking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดได

กวางไกล ลักษณะความคิดเชนนี้จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมท้ังการคิดหาวิธีการ

แกปญหาใหสําเร็จดวย ความคิดอเนกนัยนี้ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลองใน

การคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดละออ (Elaboration) 

  วอลลาซ และ โคแกน (Wallach and Kogan, 1965, pp. 34) ไดใหความหมาย 

ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ (Association ) คือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดไดก็จะเปน

สะพานใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนไดตอไปอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ เชน เห็นคําวา ปากกา ก็นึกถึงกระดาษ 

ดินสอ ขวดหมึก โตะ เปนตน ยิ่งคิดไดมากเทาไร ยิ่งแสดงถึงศักยภาพดานความคิดสรางสรรคมาก

เทานั้น 

  ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2556 , หนา 207) ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ

รวบรวมความรู ความคิดเดิม แลวสรางเปนความรูความคิดของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได มี

ผลงานการคิด มีลักษณะท่ีคิดในแงบวก คิดในทางท่ีดี คิดท่ีเปนประโยชน ไมทําลายลาง คิดสรางสรรค

สิ่งใหมๆ ผลงานการคิดสรางสรรค จึงตองเปนสิ่งใหมๆเปนตนแบบ แหวกวงลอมเดิมไมเหมือนใคร ใช

การได มีความเหมาะสม มีเหตุมีผลเปนท่ียอมรับได เปนประโยชนและมีความคุมคา สามารถใช

แกปญหาได มิใชจินตนาการ เพอฝน 

  สุคนธ  สินธพานนท และคณะ (2555, หนา 64) ความคิดสรางสรรค หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแงมุม คิดไดกวางไกล โดยนํา

ประสบการณท่ีผานมาเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความคิดใหม อันนําไปสูการประดิษฐคิดคนพบสิ่งตางๆ

ท่ีแปลกใหม ความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนใน

การคิด และความละเอียดลออ 

  สัมมา  รธนิธย (2553, หนา 206) ไดกลาววา ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง  

ความคิดแรกเริ่ม หรือความคิดใหมๆ ท่ีไมมีผูใดเคยคิดข้ึนมากอน โดยอาศัยประสบการณท่ีมีอยูเดิม 

และพัฒนาข้ึนเปนความคิดใหมท่ีตอเนื่องท่ีจะสามารถสรางสิ่งใหมๆท่ีไมซํ้าแบบของผูอ่ืน 

  จีระ งอกศิลปและคณะ (2552, หนา 213) ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ

ในการคิดสิ่งท่ีแปลกใหมออกไปจากเดิมโดยอาศัยประสบการณท่ีมีอยูออก มาดัดแปลงแกไข และ

นําไปใชแกไขปญหาได สามารถนึกคิดประดิษฐสิ่งใหม ๆ ตลอดจนโยงความสัมพันธระหวางวัตถุหรือ

เหตุการณตางๆไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง 
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  กูด (Good, 1973, pp. 291) ไดใหความหมายของจินตนาการไววาเปนสมรรถนะของ

สมองท่ีสรางภาพหรือสัญลักษณซ่ึงเกิดจากการคิดฝน หรือจากสิ่งท่ีเคยจําไดหรือมีประสบการณมา

กอน 

   เบอรนาด (Bernard, H. W. 1972, pp. 104) ไดใหความหมายของจินตนาการไววา 

จินตนาการเปนการสรางภาพไวในใจ จากการท่ีบุคคลไดประสบกับบุคคล วัตถุเหตุการณ สถานการณ 

หรือกระบวนการตาง ๆ โดยท่ีสิ่งเหลานี้เปนหมวดหมูของประสบการณท่ีบุคคลเก็บสะสมไวนับตั้งแต

วัยเริ่มตนจนถึงปจจุบัน จินตนาการเปนสิ่งท่ีสรางสรรค ผลงานออกมาในลักษณะท่ีแปลกแตกตางไป

จากแนวคิดเดิมโดยท่ีผลงานนั้นเปนการผสมผสานของความคิดทางศิลปะและวิทยาศาสตร 

  โซลซา (Sousa,  2003, pp. 147) ไดใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการของการมีจินตนาการ

และตัวบงชี้ไวในหนังสือ “The Leadership Brain” ซ่ึงสรุปคํานิยามมีประสิทธิผลในสมอง ซ่ึงจะ

สงผลตอพฤติกรรม นําไปสูการตัดสินใจและการแกปญหา (decision making and problem 

solving) และตัวบงชี้ของการมีจินตนากร คือ 1) มีการตัดสินใจ (decision) 2) การคิดไตรตรอง 

(thoughts)  

  โชดาโกสกี (Chodakowski, 2009, pp. 56) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้เก่ียวกับจินตนาการ

ไวในงานวิจัย Degree of doctor of Philosophy จาก Simon Fraser University ประเทศ Canada 

ในหัวขอเรื่อง Teaching Made Wonderful, Redesigning Teaching Education with Imagination 

in Mind ไววา จินตนาการ หมายถึง ภาพท่ียืดหยุน (flexibility) ในจิตใจ สวนตัวบงชี้ของการมี

จินตนาการมีดังตอไปนี้  1) อารมณขัน (humor) 2) มีประสบการณ (experience) 3) มีความรู 

(knowledge) และ  4) ความรูสึกท่ีอิสระ (sense of freedom) 

   รอยเตอร (Reuter, 2011, pp. 151) ไดใหคํานิยามและตัวบชี้ไวใน Journal of 

Philosophy ในหัวขอเรื่อง Is Imagination Introspective ไววา การมีจินตนาการ หมายถึง การมี

ภาพท่ีมีเหตุผลในใจโดยมีตัวบงชี้ถึงการมีจินตนาการคือ ประสบการณ (experience) และความคิด

สรางสรรค (Creative thinking) 

  คามิเกอร (Kaminker, 2011, pp. 57) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้เก่ียวกับการมี

จินตนาการไวในงานวิจัย Degree of Doctor of Philosophy ในสถาบัน Transpersonal at 

California University ประเทศ USA ในหัวขอเรื่อง The Phenomenology of the mystical 

Imagination ไววา จินตนาการไมไดอยูท่ีอดีตหรือปจจุบัน จินตนาการ หมายถึง การสรางภาพใน

สมองท่ีมีความเปนไปไดในอนาคต สวนตัวบงชี้ของการมีจินตนาการมีดังนี้  1) มีอารมณขัน 

(humor)นับวาเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญของการมีจินตนาการ การมีอารมณขันจะทําใหเปนคนมีความสุข 
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ความมีอิสระนําไปสูการมีจินตนาการท่ีสรางสรรค และ 2) มีสติปญญา (Intellect gent) การมี

สติปญญาเปนเลิศเหนือกวาปกติธรรมดานําไปสูการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

  จินตนาการ (Image) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับ พ.ศ. 

2525 พิมพครั้งท่ี 6 หนา 620) วาภาพท่ีเกิดจากจินตนาการของเราเอง โดยเราคิดเอาวานาจะเปน

อยางนั้นอยางนี้ เชน จินตภาพเรื่องผีของคนก็แลวแตคนคนนั้นจะนึกภาพผีในความคิดของตน วามี

ลักษณะอยางไร หรือภาพจักรวาลในความคิดของแตละคนก็ไมเหมือนกัน 

  จาริณี สิกุลจอย และคณะ (2556, หนา 39) กลาววา จินตนาการ หมายถึง การนํา

ประสบการณ ความรู ทฤษฎี ท่ีไดประสบมาสรางสรรค เปนชิ้นงาน หรือบริหารจัดการใด ๆ มา

ผสมผสานใหแตกตางไปจากเดิม เกิดจากการหลอหลอมของจินตนาการ ซ่ึงเปนสวนเสริมสรางให

ความคิดโลดแลนและโดดเดน  

  ไพศาล  จันทรภักดี (2550, หนา 23) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้ของจินตนาการไววา 

จินตนาการ หมายถึง ความสามารถในการคิด ริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงจะชวยใหเกิดการคาดคะเนและการ

วางแผนท่ีดี อันจะนําไปสูความเปนจริงและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และไดกําหนดตัว

บงชี้ของจินตนาการ คือ การมีความคิดสรางสรรค 

  จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการหมายถึง  

ความคิดอเนกนัย (Divergent Thingking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดได

กวางไกล รวมท้ังการคิดหาวิธีการแกปญหาใหสําเร็จ  เปนการรวบรวมประสบการณท้ังหมดท่ีผานมา

เพ่ือสรางรูปแบบอยางใหม ความคิดใหม หรือผลผลิตใหมๆท่ีสมบูรณกวา ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม 

(Originality) ความคลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility)  ความคิด

ละเอียดลออ (Elaboration) และความคิดโยงสัมพันธ (Association ) คือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดไดก็จะ

เปนความคิดสรางสรรค ซ่ึงแบงความคิดสรางสรรคเปนสองระดับ คือ ระดับแรก หมายถึง การแสดง

จินตนาการ หรือความรูสึกอิสระในเรื่องท่ีสนใจอยางจริงจัง และระดับสูง หมายถึง การคนพบและ

การคิดคนสิ่งใหมๆ ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถทางสมองท่ีคิดโดยใชจินตนาการไดอยาง

กวางไกล หลายทิศทาง มีปริมาณมาก และเปนการคิดท่ีแปลกใหมอันนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่ง

แปลกใหม สามารถคิดนอกกรอบได มีผลงานการคิด มีลักษณะท่ีคิดในแงบวก คิดในทางท่ีดี คิดท่ีเปน

ประโยชน ไมทําลายลาง คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ผลงานการคิดสรางสรรค จึงตองเปนสิ่งใหมๆเปน

ตนแบบ แหวกวงลอมเดิม สามารถสงเสริมและพัฒนาข้ึนไดโดยจัดสิ่งแวดลอมและประสบการณให

เหมาะสม 

  2.2.4.4  การส่ือสารและความม่ันใจในตัวเอง 

  ไดมีผูใหความหมายของทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตัวเองไวหลายทาน ดังนี้ 
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  บารอน และ กรีนเบอรก (Baron and Greenberge,1990, pp. 33) ไดใหความหมาย 

การติดตอสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล กลุมหรือองคการ (ท่ีเรียกวาผูสง) ไดสงขอมูล  

(ขาวสาร) ไปยังบุคคลอ่ืน กลุมอ่ืน หรือองคการอ่ืน (ท่ีเรียกวาผูรับ) 

  กอดอน (Gordon, 1991, pp. 289) ไดใหความหมาย การติดตอสื่อสาร  หมายถึง  

การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางผูสง และผูรับขาวสาร 

  โรบิน (Robbins, 1993, pp. 327) ไดใหความหมาย การติดตอสื่อสาร หมายถึง การ

ถายทอด และการทําความเขาใจความหมาย  

  อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549, หนา 2) การสื่อสาร คือ กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง

ถายทอดไปยังอีกบุคคลหนึ่งและบุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบโต ปรากฏการณนี้เปนเรื่องของสัญลักษณ

และการมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงมีองคปรกอบท้ัง 5 อยาง คือ แหลงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับสาร 

และปฏิกิริยาตอบกลับจะปรากฏอยูในทุกสภาพการณท่ีมีการสื่อสาร 

  เนตรพัณณา ยาวิราช (2552, หนา 172) การสื่อสาร คือ กระบวนการซ่ึงขอมูลตางๆได

สงจากผูสงไปยังผูรับดวยความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ผูสงก็คือบุคคลท่ีมีความประสงคท่ีจะสง 

  พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข (2558, หนา 3) ทักษะการสื่อสาร คือ ทักษะ

การรูหนังสือ หมายถึง  ความสามารถในการอาน ฟง เขียน พูด คืออานอยางเขาใจ เขียนอยางมี

คุณภาพ พูดอยางสื่อสารไดตรงและงายตอความเขาใจขอมูลและแนวความคิด หรือแสดงออกถึง

อารมณ ผูรับก็คือบุคคลท่ีไดรับขอมูลขาวสารท่ีไดถูกสงมา 

  จีระ งอกศิลปและคณะ (2552, หนา 200) การสื่อสาร หมายถึง เปนการท่ีผูสง

ถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ขอมูล โดยอาศัยสื่อหรือชองทางในการถายทอดไปยังบุคคลเพ่ือใหผูรับ

ไดรับทราบขาวสารรวมกัน ทางดานความคิดเรื่องราวเหตุการณ ทัศนคติ กับบุคคลท่ีเรากําลังสื่อสาร

ดวย 

  ภารดี อนันตนาวี (2555, หนา 139) การติดตอสื่อสาร หมายถึง การติดตอสงขาวสาร 

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ทัศนคติตางๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 

และในการติดตอสื่อสารนั้น จะตองมีผูสงขาวสารและมีผูรับขาวสาร 

  สมเดช  มุงเมือง (2549, หนา  324) การติดตอสื่อสาร คือ กระบวนการสงและรับ

ขอมูลขาวสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายท่ีตรงกัน 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   (2554, หนา 320) ไดใหความหมายวา สื่อสาร 

หมายถึง  นําถอยคํา หรือ หนังสือ ของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง โดยมีสื่อนําไป  

  เดอ วิโต  (DeVito, 1994, pp. 8) ไดใหความหมาย การติดตอสื่อสาร หมายถึง การ

กระทําของบุคคลตั้งแต 1 คนข้ึนไปในการสงขาวสารและรับขาวสาร 
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  Shell et el (1995, p. 386) ไดใหคําจํากัดความของความม่ันใจในตนเองวา เปนความ

ม่ันใจในความสามารถของตนเอง ท่ีจะเรียบเรียงและประยุกตใชทักษะทางสังคม การแสดงพฤติกรรม 

และทักษะการคิดการเขาใจ ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

  Bandura (1986) ท่ีกลาววา ความม่ันใจในตนเอง เปนการตัดสินหรือประเมิน

ความสามารถ ในการเรียบเรียงและจัดการ วิถีทางการปฏิบัติท่ีพึงประสงคของบุคคลใดๆ เพ่ือใหบรรลุ

ถึงรูปแบบของการปฏิบัติท่ีไดระบุไว การกระทําท่ีผานมา และขอความจากคนท่ีเก่ียวของเชน พอ แม 

อาจารยหรือเพ่ือน รวมถึงระดับการกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) ท้ังหมดนี้ สงผลตอการ

พิจารณาหรือการตัดสิน การมีประสิทธิภาพของตนเอง 

  Nova Ace (2008: Web Site) ความม่ันใจในตนเอง หมายถึง บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ

ตอการกระทําของตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีความภูมิใจในผลสําเร็จ ของงาน บุคคลซ่ึงมีความคิดริเริ่ม 

และมีความมุงม่ันท่ีจะแกปญหา และรับผิดชอบปญหาท่ีจะเกิดตามมาเปนคนท่ีคนอ่ืนรักและรักคนอ่ืน

เปนบุคคลท่ีสามารถควบคุมตัวเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานโดยสรุปแลวคนท่ีมีความม่ันใจใน

ตนเองหมายถึง คนท่ีมีความคิดสรางสรรคมีความรับผิดชอบ และซ่ือสัตย คนท่ีมีความม่ันใจในตนเอง 

จะตองมีความสมดุลของความตองการผลสําเร็จ หรืออํานาจ และความรูจักคุณคาความมีเกียรติและ

ความซ่ือสัตยซ่ึงอาจจะหมายถึง จิตใตสํานึก และพฤติกรรมนั่นเอง จิตใตสํานึกของคนท่ีมีความม่ันใจใน

ตนเอง จะตองรูจักบาปบุญ คุณโทษ รูสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี ความสื่อสัตย ความมีเกียรติ สวนพฤติกรรมของ

ความม่ันใจในตนเองมีความสามารถท่ีจะคิดแกปญหา เชื่อม่ันในความคิด และความสามารถของตัวเอง 

สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจท่ีถูกตอง หากสูญเสียความสมดุลก็จะทําใหเกิดปญหา เชน หากจิตใต

สํานึกไมแข็งแรง หรือสมบูรณพอก็จะทําใหคนเกิดพฤติกรรมเชื่อม่ันตัวเองมากเกินไป หยิ่งยโส ดูถูกคน

อ่ืน หากแตมีแตจิตใตสํานึกท่ีดี แตไมมีความมุงม่ันท่ีจะประสบผลสําเร็จ ชีวิตก็อาจจะไมถึงเปาหมาย 

ดังนั้นบุคคลท่ีชอบพูดถึงแตตัวเอง อวดดี ดูถูกคนอ่ืน คนพาล ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน คนท่ีกลาวโทษคน

อ่ืนไมถือวามีความม่ันใจในตนเอง  

 จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยพอสรุปไดวา การติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง 

หมายถึง   กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ขอมูล โดยอาศัยสื่อหรือชองทางในการ

ถายทอดไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพ่ือใหผูรับไดรับทราบขาวสารรวมกัน ทางดานความคิด เรื่องราว 

เหตุการณ ทัศนคติ กับบุคคลท่ีเรากําลังสื่อสารดวย โดยบุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบโต ปรากฏการณนี้

เปนเรื่องของสัญลักษณและการมีปฏิสัมพันธ มีองคประกอบท้ัง 5 อยาง คือ แหลงสาร สาร ชอง

ทางการสื่อสาร ผูรับสาร และปฏิกิริยาตอบกลับจะปรากฏอยูในทุกสภาพการณท่ีมีการสื่อสาร  ผูท่ี

ความม่ันใจในตนเองจะเรียบเรียงและประยุกตใชทักษะทางสังคม การแสดงพฤติกรรม และทักษะการ

คิดการเขาใจ ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ สงผลตอการพิจารณาหรือการตัดสิน การมีประสิทธิภาพของ
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ตนเอง มีความสมดุลของความตองการผลสําเร็จ หรืออํานาจ ความรูจักคุณคา ความมีเกียรติและความ

ซ่ือสัตย จิตใตสํานึก จะตองรูจักบาปบุญ คุณโทษ รูสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สวนพฤติกรรมของความม่ันใจใน

ตนเองมีความสามารถท่ีจะคิดแกปญหา เชื่อม่ันในความคิด และความสามารถของตัวเอง สามารถเลือก

วิธีการตัดสินใจท่ีถูกตอง มองโลกในแงดีเสมอ มองวิกฤตใหเปนโอกาสเม่ือมีมืดตองมีสวาง มีรายตองมีดี

ขาวคูกับดํา ประเมินตัวเราใหมีคุณคาอยูเสมอ เชื่อม่ันในความสามารถตัวเอง มองวาตัวเราเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตและเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามท่ีเราตองการการสรางความม่ันใจในตัวเอง 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ภัทรภิญญา ปกการะนา (2554) ไดศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารคุณภาพท้ังองคการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มีสมรรถนะ

หลักทางการบริหารโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับดังนี้ (1) การทํางานเปนทีม 

(2) การพัฒนาตนเอง (3) การมุงผลสัมฤทธิ์ และ(4) การบริการท่ีดี และประสิทธิผลการบริหาร

คุณภาพท้ังองคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ “มาก” 

 พินิจ แสนวัง (2555) ท่ีศึกษาสมรรถนะของผูบริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อยูในระดับมาก การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 

สมรรถนะของผูบริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 อุทัย ภักดีประยูรวงศ (2556) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักโดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมากโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การทํางานเปนทีม การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานวิสัยทัศน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ได แก การ

วิเคราะหและการสังเคราะห 
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 วิรากานต ปนรูป (2557) ไดศึกษา สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ทัศนะของครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นทุกดาน อยู ในระดับมาก โดยสามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการบริการท่ีดี ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ดานการสื่อสารและการจูงใจ ดานวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัย ดาน

การพัฒนาศักยภาพบุคคล ดานการมีวิสัยทัศน และดานการพัฒนาตนเอง 

 แพรดาว สนองผัน (2557) ไดศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ทักษะของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 11 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานมนุษย ทักษะ

ดานความคิดรวบยอด ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานการ

บริหาร ทักษะดานการวางแผน ทักษะดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานการประเมิน 

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการบริหารจัดการ และทักษะดานการสราง

ทีมงาน โดยทักษะท่ีมีแนวโนมเปนไปไดมากท่ีสุดและมีความเห็นสอดคลองกันอันดับแรก คือ ทักษะ

ดานการสรางทีมงาน สวนแนวโนมเปนไปไดมากและมีความเห็นสอดคลองกันอันดับสุดทาย คือ 

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการบริหารจัดการ 

 บุญหนุน ซาเสน (2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1. 

การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 2. การเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

 ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย 

พบวา 1. ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานภาวะผูนําและ

ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความยืดหยุนและ

การปรับตัว ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเริ่มสรางสรรคและ
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การเปนตัวของตัวเอง 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน 

 

  2.3.2   งานวิจัยตางประเทศ 

 ฮามลิน (Hamlin. 1990: 5 - 6) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา พบวา คุณลักษณะท่ีเปนสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยม ประกอบดวย 1) การ

แสดงออกถึงความสนใจและมีสวนรวมกับทีมงาน 2) มีบุคลิกลักษณะท่ีดีในการจัดการองคการ 3) 

แสดงออกถึงการรักษามาตรฐานของงานโดยติดตามอยางใกลชิด ใหการชวยเหลือบุคลากรเม่ือมีความ

จําเปน4) ใหแนวทาง กําลังใจ และสนับสนุนผูรวมงาน 5) ปรึกษาหารือรวมกันกับคณะทํางานในการ

ตัดสินใจ ยอมรับความคิดเห็นในการบริหารแบบมีสวนรวม 6) ตื่นตัวตอความเปลี่ยนแปลงดาน

นวัตกรรม และพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลท่ีตอตานสิ่งใหมๆ จนเกิดความสมดุล 7) มี

ประสิทธิภาพในการมอบหมายงาน 

 วูลคอคช; และสูลลิแวน (Wool; &Sullivan. 1996 : 48 - 57) ไดศึกษาวิจัยถึงสมรรถนะ 

ท่ีจําเปนของผูบริหารงานบุคคลในอนาคต ผลการวิจัยพบวา ในอนาคตผูบริหารดานบุคคลของ

องคการพึงมีสมรรถนะท่ีตองการอยู 3 ประการสําคัญท่ีสุดคือ 1) การมีความรอบรูในธุรกิจและงาน

องคการเปนอยางดี 2) ความสามารถในการขับเคลื่อนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และ 3) ทักษะใน

การโนมนาว 

 มารมอน (Marmon. 2002 : Abstract) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การกําหนดสมรรถนะ

หลักของผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง 

เครื่องมือถูกพัฒนาข้ึนโดยการแกไขตามคําแนะนําจากการประชุมรวมมือของบุคคล ผูเชี่ยวชาญ

ระดับชาติ และนําไปทดลองใชอีกครั้ง เพ่ือขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจระดับชาติ 

ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักสําหรับผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตามท่ี

กําหนดจํานวน 18 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตร

ท่ัวไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงินมาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดทําของบประมาณ 

สารสนเทศ ความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ การวางแผน การพัฒนา

อาชีพ ความสัมพันธกับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี 
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 สรุป  จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและตางประเทศสรุปไดวา สมรรถนะหลักของผูบริหาร

สถานศึกษา ท้ังการทํางานเปนทีม  การพัฒนาตนเอง การมุงผลสัมฤทธิ์ รวมถึง การบริการ มี

ความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองมี 

ทักษะดานตางๆท่ีจําเปนและสอดคลองกับปจจุบันเพ่ือใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เพ่ือศึกษาระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษาจะเปนแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การ

วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

ผู อํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยโดย คนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร 

วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากเอกสารมาเปนขอมูลในการสรางกรอบ

แนวคิด และสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานวิจัย จึง

กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 วิธีการและข้ันตอนในการวิจัย 

 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและ

ระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษา

เอกสาร ตํารา กฎระเบียบ ขอมูลวรรณกรรม สถิติตางๆ รายงานการวิจัย รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือขอคําแนะนําและความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ในการจัดทําโครงรางการวิจัย เสนอโครงรางการวิจัยเพ่ือขออนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยสรางเครื่องมือและนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึน

ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

และนําไปทดลองกับโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (try out) จํานวน 6 โรงเรียน 30 คน เพ่ือหาคาความ

เชื่อม่ัน (reliability) ปรับปรุง แกไขขอบกพรองของเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปเก็บขอมูล
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จากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนของการจัดทํารางผลการวิจัย เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ี

คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ตอบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึง

ประกอบดวย การออกแบบการวิจัย และตัวแปรท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ท่ีมีแบบแผนของการวิจัยในลักษณะ

ของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, no experimental case 

study) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือ  R  หมายถึง  ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 

   X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

   O  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา 

 3.2.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและ ตัวแปรท่ีศึกษา ดังมี 

รายละเอียด ดังนี ้

 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

  1.1 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศชาย และเพศหญิง 

  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) 20-29 ป 2) 

30-39 ป 3) 40-49 ป และ 4) 50-59 ป  

                                O    

    

R                             X  
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  1.3 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 3 

กลุม ไดแก ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก  

  1.4 ตําแหนงหนาท่ี หมายถึง ตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม 

ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครู   

  1.5 ประสบการณการในการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการทํางานของผูตอบ

แบบสอบถาม แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) ต่ํากวา 10 ป 2) 10-20 ป  3) 21-30 ป และ 4) 31 ปข้ึนไป 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา และทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21  ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี ้

   2.1 สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 4 สมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ 

การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปนทีม  

  2.2 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของไพฑูรย  สินลา

รัตน ประกอบดวยทักษะ 4 ดาน ไดแก ทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน ทักษะการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ  และทักษะการสื่อสารและความ

ม่ันใจในตนเอง 

 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร  

 ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอน โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ท้ังหมด 1,559 คน ขอมูลปการศึกษา 

2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560, หนา 32) 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การกําหนดกลุมตัวอยางโดยเปดตาราง

สําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan อางใน บุญจันทร  สีสันต, 2557, หนา 75) 

ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน แลวทําการสุมแบบหลายข้ันตอน ( Multi-Stage Sampling) ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. กลุมตัวอยางท่ีเปดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan )ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน แบงเปน 2 กลุม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอน นํามาหา
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สัดสวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรในสวนผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 77 คน  ครูผูสอน 

จํานวน 231 คน  

 2. จากกลุมตัวอยางผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 77 คน  นํามาหาสัดสวนตามขนาด

ของโรงเรียน ขนาดใหญจํานวน 9 คน  ขนาดกลาง จํานวน  35 คน ขนาดเล็กจํานวน 33 คน และ

และนํามาหาสัดสวนตามเขตอําเภอเมือง จํานวน 31 คน ได อําเภอกําแพงแสน จํานวน 32 คน 

อําเภอดอนตูม จํานวน 14 คน  และทําการสุมอยางงายตามสัดสวนท่ีไดกําหนดไวตามตารางท่ี 3.1 

 3. จากกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน  231 คน นํามาหาสัดสวนตามเขตอําเภอ เมือง 

จํานวน  116  คน กําแพงแสน จํานวน 85 คน และดอนตูม จํานวน 30 คน และทําการสุมอยางงาย

ตามสัดสวนท่ีไดกําหนดไวตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล ท่ีเปนผูอํานวยการสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา/ รักษาการ และครูผูสอน  

 

ประชากร(N=1,559) กลุมตัวอยาง(n=308) 

ขนาดของ

โรงเรียน 

เมือง กําแพงแสน ดอนตูม รวม เมือง กําแพงแสน ดอนตูม รวม รับคืน 

ผอ ครู ผอ ครู ผอ ครู ผอ คร ู ผอ ครู ผอ ครู ผอ ครู ผอ ครู ผอ ครู 

ขนาดเล็ก 21  

724 

18  

528 

12  

186 

51  

1,438 

14  

116 

11  

85 

8  

30 

33  

231 

33  

231 ขนาดกลาง 19 28 9 56 12 18 5 35 35 

ขนาดใหญ 8 5 1 14 5 3 1 9 9 

รวม 48 724 51 528 22 186 121 1,438 31 116 32 85 14 30 77 231 77 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ท่ีมา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1, ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2560, หนา 32 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ 

ดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทํางาน จํานวน 5 ขอ 

ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามสมรรถนะหลักของผูบริหาร

สถานศึกษาตาม ก.ค.ศ (กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเปนเครื่องมือ 

 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ไดศึกษาจากทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตอง

กาวใหพนกับดักของตะวันตก ของ ไพฑูรย สินลารัตน ศาตราจารย วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

 สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 อันดับ

ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s five rating scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับซ่ึงมีความหมาย

ดังนี้ (Rensis Likert,1961,pp.161) 

 ระดับ  5  หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

          สถานศึกษา   อยูในระดับมากท่ีสุด    มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 

 ระดับ  4  หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร  

          สถานศึกษา   อยูในระดับมาก             มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

 ระดับ  3  หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

          สถานศึกษา   อยูในระดับปานกลาง    มีคาน้ําหนักเทากับ 3  คะแนน 

 ระดับ  2  หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

          สถานศึกษา   อยูในระดับนอย              มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

 ระดับ  1  หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร 

          สถานศึกษา   อยูในระดับนอยท่ีสุด       มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยท่ี

เก่ียวของแลวนําความรูและแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือสรางกระทงคําถาม 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ

แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณา 

 ท้ังนี้เพ่ือพิจารณาในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของแบบสอบถาม

ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 จากนั้นนํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยมีเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกณฑคาความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคา

ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65)  

 การหาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยโดยให

เกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี้ 

 ใหคะแนน  +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามนิยาม 

   ใหคะแนน      0    ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามนิยาม 

   ใหคะแนน   -1    ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามนิยาม 

 ผูวิจัยไดนําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คนมาคํานวณคา IOC เปนรายขอและคัดขอ

รายการท่ีมีคา IOC ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ผลการพิจารณาพบวาขอคําถามทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00 

แสดงวา ขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑท่ีกําหนดสามารถนําไปทดลองใช (try out) ได 

 ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (try out) กับผูอํานวยการ

สถานศึกษา/รองผูอํานวยการศึกษา และครู ในสถานศึกษา 6 แหง แหงละ 5 คน รวมผูใหขอมูล 30 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดนําไปทดลองใชมาหาคาอํานาจการจําแนกรายขอ 

(Discrimination) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางคะแนนรายขอกับ

คะแนนรวมท้ังฉบับท่ี ไมรวมคาของขอนั้น (Corrected Item-total Correlation) และวิเคราะหหา

คาความเชื่อม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Lee J, 1974, p.161) ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 เทากับ 0.96 และการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เทากับ 0.96 
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 ข้ันตอนท่ี 5 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจัดพิมพเปนฉบับสมบรูณ   

แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอตามแผนการสุมท่ีเตรียมไว 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในสถานศึกษาของแตละ

อําเภอ 

 2. ผูวิจัยดําเนินการไปเก็บขอมูลดวยตนเอง  

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 1. การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาท้ังหมดมา

ตรวจสอบความสมบูรณ นํามาลงรหัส แลวนําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคําบรรยายตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีศึกษาและขอคําถามท่ี

ตองการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคํานวณคาทางสถิติ ดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจําแนกเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใช

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะหระดับสมรรถนะหลัก และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic 

Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 การพิจารณาขอบเขตคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3  เพ่ือใชในการ

แปลความหมายของขอมูล โดยนําคาเฉลี่ย ไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) (John W. 

Best,1993,p.190) ดังนี้ 

 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21   

                              อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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              คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 

               อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21   

              อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21    

                          อยูในระดับมาก   

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  สมรรถนะหลักหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21   

                          อยูในระดับมากท่ีสุด   

 3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คือคา

สหสัมพันธเปนสถิติท่ีใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 2 ตัว วามีความสัมพันธกันหรือไม 

สัมพันธกันในระดับใด และสัมพันธกันในทิศทางใด คาสหสัมพันธท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient ) (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2545,หนา 311-312)  โดยนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แปลความหมายไดดังนี้  

 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    0.71-1.00      หมายถึง    มีความสัมพันธกันสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    0.31-0.70      หมายถึง    มีความสัมพันธกันปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    0.01-0.30      หมายถึง    มีความสัมพันธกันต่ํา 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ  0          หมายถึง   ไมมีความสัมพันธกัน 

 

3.7 สรุป 

 สรุปการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) เพ่ือศึกษาระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือแสวงหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 1,559 คน การวิจัยในครั้งนี้กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan อางใน บุญจันทร  
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สีสันต, 2557, หนา 75) ไดกลุมตัวอยาง 308 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified style random 

sampling) จําแนกผูใหขอมูลเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 77 คน และครูผูสอนจํานวน 231 

คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น จํานวน 308 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) วิเคราะหสถิติโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษา “สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1”โดยสงแบบสอบถามไป
ยังโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียนรวม
ผูใหขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 308 คน ผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 308 ฉบับ จากท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100.00 ซ่ึงนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 Xtot แทน  สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                                     การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 X1 แทน การมุงผลสัมฤทธิ์   
 X2  แทน  การบริการท่ีดี 
 X3 แทน  การพัฒนาตนเอง   
 X4 แทน    การทํางานเปนทีม 
 Ytot แทน    ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 Y1   แทน    ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 
 Y2   แทน    ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
 Y3   แทน    ทักษะความคิดสรางสรรคและจินตนาการ   
 Y4  แทน    ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง  

X  แทน คาเฉลี่ย 
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
p  แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงปรากฏดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 102 33.12 

หญิง 206 66.88 

รวม 308 100 

อายุ   

20 – 29 ป 111 36.04 

30 – 39 ป 91 29.55 

40 – 49 ป 66 21.43 

50 – 59 ป 40 12.98 

รวม 308 100 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 143 46.43 

ปริญญาโท 165 53.57 

รวม 308 100 

ตําแหนงหนาท่ี   

ครูผูสอน 231 75.00 

ผูบริหารสถานศึกษา 77 25.00 

รวม 308 100 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (ตอ)  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการทํางาน   

ต่ํากวา 10 ป 113 36.69 

10 – 20 ป 128 41.56 

21 – 30 ป 67 21.75 

รวม 308 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิด

เปนรอยละ 66.88 และเปนเพศชาย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 33.12 มีอายุ 20 – 29 ปมาก

ท่ีสุด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 36.04 รองลงมาคืออายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 91 คน 

คิดเปนรอยละ 29.55 และนอยท่ีสุด อายุ 50 – 59 ปข้ึนไป จํานวน 40 คนคิด เปนรอยละ 12.98 

ระดับการศึกษาปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 53.57 และระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 46.43 ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันเปนครูผูสอนมากท่ีสุด 

จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเปนผูบริหาร จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

ประสบการณในการทํางาน 10 – 20 ป มากท่ีสุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 41.56 รองลงมา

คือ ต่ํากวา 10 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 36.69 และนอยท่ีสุดคือ 21 – 30 ป จํานวน 67 

คน คิดเปนรอยละ 21.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิเคราะหสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.2 – 4.6 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) X  S.D. ระดับ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1) 4.32 0.21 มาก 

2. การบริการท่ีดี (X2) 4.40 0.18 มาก 

3. การพัฒนาตนเอง (X3) 4.32 0.22 มาก 

4. การทํางานเปนทีม (X4) 4.30 0.19 มาก 

รวม 4.34 0.10 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34,  S.D. = 0.10) 

และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การบริการท่ี

ดี ( X = 4.40, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.32, S.D. = 0.21) การพัฒนา

ตนเอง ( X = 4.32, S.D. = 0.22) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ การทํางานเปนทีม  ( X = 4.30, 

S.D. = 0.19) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

 

การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการสรางสรรค       

    ผลงาน เพ่ือพัฒนางาน 4.40 0.49 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการปรับปรุงแกไข 

    การปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีวางไว 4.47 0.50 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค เปาหมาย ท่ีชัดเจนใน 

    การดําเนินงาน 4.30 0.46 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา 

    สงเสริมสนับสนุนงาน ใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 4.30 0.46 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการยึดหลักการประหยัด โดยเสีย 

    ทรัพยากรนอยท่ีสุดในการปฏิบัติงาน   4.14 0.34 มาก 

รวม 4.32 0.21 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.32, 

S.D. = 0.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหาร

สถานศึกษามีความมุงม่ันในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีวาง

ไว ( X = 4.47, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการสรางสรรคผลงาน 

เพ่ือพัฒนางาน ( X = 4.40, S.D. = 0.49) ผูบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค เปาหมาย ท่ีชัดเจนใน

การดําเนินงาน ( X = 4.30, S.D. = 0.46) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีการยึด

หลักการประหยัด โดยเสียทรัพยากรนอยท่ีสุดในการปฏิบัติงาน ( X = 4.14, S.D. = 0.34) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานการบริการท่ี

ดี 

 

การบริการท่ีดี (X2) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษากิจกรรมตางๆเพ่ือตอบสนอง        

    ความตองการของผูรับบริการ 4.33 0.47 มาก 

2.  ผูบริหารสถานศึกษาแสดงกิริยา น้ําเสียง ทาทาง และ   

    พฤติกรรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจ   

    และประทับใจ   4.28 0.44 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสะดวกตางๆอยางดีแก  

    ผูรับบริการ 4.65 0.47 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความตั้งใจในการปรับปรุง พัฒนา   

    ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 4.22 0.41 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ 

    ตองการของบุคคลอ่ืน กอใหเกิดความพึงพอใจ 4.34 0.47 มาก 

6.  ผูรับบริการ มีความพึงพอใจ ตอการบริการ 4.61 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.18 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. 

= 0.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหาร

สถานศึกษาใหความสะดวกตางๆอยางดี ( X = 4.65, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูรับบริการ มีความ

พึงพอใจ ตอการบริการ ( X = 4.61, S.D. = 0.48) ผูบริหารสถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของบุคคลอ่ืน กอใหเกิดความพึงพอใจ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความตั้งใจในการปรับปรุง พัฒนา ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ ( X = 

4.22, S.D. = 0.41) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานการพัฒนา

ตนเอง 

 

การพัฒนาตนเอง (X3) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของ 

    ตนเอง เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4.28 0.44 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน 

    รวมงานท้ังในและนอกสถานศึกษา 4.32 0.46 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 

     ตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 4.33 0.47 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนา ประยุกตใชความรูเชิง 

    วิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานให 

    เกิดผลสัมฤทธิ ์ 4.35 0.47 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควา หาความรู ติดตาม  

    องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและ 

    พัฒนางาน 4.35 0.47 มาก 

รวม 4.32 0.19 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.32, 

S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือผูบริหาร

สถานศึกษามีการพัฒนา ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานให

เกิดผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.47)และ ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควา หาความรู 

ติดตาม องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ( X = 4.35, S.D. = 0.47)

และมีคะแนนเฉลี่ยเทากันรองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ( X = 4.33, S.D. = 0.47) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของตนเอง เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X = 4.28,     

S.D. = 0.44) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานการทํางาน

เปนทีม 

 

การทํางานเปนทีม (X4) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมเพ่ือปฏิบัติงานเปนทีมให 

     บรรลวุัตถุประสงครวมกัน   4.30 0.46 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการทํางาน ให 

    กําลังใจ ยกยองใหเกียรติผูอ่ืน เกิดแรงจูงใจเกิดข้ึน ใน        

   โอกาสท่ีเหมาะสม 4.35 0.47 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

    อยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจอยางยิ่ง 4.30 0.45 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถตัดสินใจแกปญหา 

    ตางๆบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปนความจริง 4.30 0.45 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการทํางานตามบทบาทหนาท่ีของ 

     ตนเองรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม 4.24 0.43 มาก 

6.  ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

      หนาท่ีของตนเอง 4.34 0.47 มาก 

รวม 4.37 0.71 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะหลักของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการทํางาน

เปนทีม พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37,              S.D. = 0.71) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการ

สนับสนุนการทํางาน ใหกําลังใจ ยกยองใหเกียรติผูอ่ืน เกิดแรงจูงใจเกิดข้ึน ในโอกาสท่ีเหมาะสม ( X = 

4.35, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

( X = 4.34, S.D. = 0.47) ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมเพ่ือปฏิบัติงานเปนทีมใหบรรลุวัตถุประสงค

รวมกัน  ( X = 4.30, S.D. = 0.46) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีการทํางาน

ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม ( X = 4.24, S.D. = 0.43) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิเคราะหทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไป

เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.7 – 4.11 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Ytot) X  S.D. ระดับ 

1. ทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน (Y1) 4.38 0.22 มาก 

2. ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห (Y2) 4.37 0.23 มาก 

3. ทักษะการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ (Y3) 4.26 0.24 มาก 

4. ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) 4.35 0.20 มาก 

รวม 4.34 0.11 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34,    

S.D. = 0.11) และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

ทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.38, S.D. = 0.22) รองลงมาคือ 

ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห ( X = 4.37, S.D. = 0.23) ทักษะการติดตอสื่อสารและความ

ม่ันใจในตนเอง ( X = 4.35, S.D. = 0.67) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ทักษะการคิดสรางสรรค

และจินตนาการ ( X = 4.26, S.D. = 0.24) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดาน

ทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 

 

ทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน (Y1) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการหาแนวทางแกไขปญหา ดวย 

    การคนหาความรู ทําใหเปนคนมีความรูอยางกวางขวาง 
4.32 0.46 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเพ่ือพิจารณาไตรตรองอยาง 

    รอบคอบเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนปญหา 

    อยางถูกตองเหมาะสม 

4.31 0.53 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมี 

    การศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และขอมูลตางๆ เพ่ือ 

    ประกอบการตัดสินใจ 

4.38 0.51 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคิดไดอยาง 

    อิสระและสะทอนการคิดอยางไตรตรองในเหตุการณของ 

    กิจกรรมชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน 

4.29 0.71 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่ง 

    ตางๆโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 
4.55 0.49 มากท่ีสุด 

6. ผูบริหารสถานศึกษาคิดพิจารณาอยางรอบคอบ ใครครวญ 

    ในเหตุและผล เพ่ือความถูกตอง 
4.43 0.49 มาก 

รวม 4.38 0.22 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานทักษะการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.22) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆโดยการ

เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน ( X = 4.55, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาคิด

พิจารณาอยางรอบคอบ ใครครวญในเหตุและผล เพ่ือความถูกตอง ( X = 4.43, S.D. = 0.49) ผูบริหาร
สถานศึกษามีกระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และขอมูลตางๆ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ ( X = 4.38, S.D. = 0.51) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการคิดไดอยางอิสระและสะทอนการคิดอยางไตรตรองในเหตุการณของกิจกรรม

ชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน ( X = 4.29, S.D. = 0.71) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน

ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

 

ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห (Y2) X   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาคาดการณสิ่งตางๆไดอยางถูกตอง 

    ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง 
4.39 0.48 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจในประเด็น เหตุการณ 

    หรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 
4.37 0.48 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดพัฒนาสิ่งใหมข้ึนมา โดยการ 

    ผสานองคประกอบตาง ๆ เขาไวดวยกัน 
4.40 0.49 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหม 

    อยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
4.36 0.48 มาก 

รวม 4.37 0.23 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวม

อยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดพัฒนาสิ่งใหมข้ึนมา โดยการผสานองคประกอบตาง ๆ 

เขาไวดวยกัน ( X = 4.40, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาคาดการณสิ่งตางๆไดอยาง

ถูกตองตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง ( X = 4.39, S.D. = 0.48) ผูบริหารสถานศึกษา

มีความเขาใจในประเด็น เหตุการณหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน ( X = 4.37, S.D. = 0.48) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหมอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ( X = 4.36, S.D. = 0.48) ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1         

ดานทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 

ทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ (Y3) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดในการนําขอมูลหรือความรู 

    ท่ีมีอยูมาตอยอดเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมๆในองคกร 

 

4.37 

 

0.48 

 

มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระในการคิดและการทํางาน 

    ของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหม 

 

4.33 

 

0.70 

 

มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางใหมๆสรางความพึงพอใจ 

    ใหผูท่ีเก่ียวของมีความประทับใจ 

 

3.99 

 

0.60 

 

มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีทัศนคติใหมๆตอการเปลี่ยนแปลงท่ี 

    เกิดข้ึน 

 

4.31 

 

0.46 

 

มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดในแงบวก คิดในทางท่ีดี คิด 

    ท่ีเปนประโยชน 

 

4.31 

 

0.46 

 

มาก 

รวม 4.26 0.24 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยรวม

อยูในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดในการนําขอมูลหรือความรูท่ีมีอยูมาตอยอดเพ่ือให

เกิดสิ่งใหมๆในองคกร ( X = 4.37, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระในการคิด

และการทํางานของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหม ( X = 4.33, S.D. = 0.70) ผูบริหาร

สถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ( X = 4.31, S.D. = 0.46) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางใหมๆสรางความพึงพอใจใหผูท่ีเก่ียวของมีความประทับใจ 

( X = 3.99, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1          

ดานทักษะการติดตอส่ือสารและความม่ันใจในตนเอง 

 

ทักษะการติดตอส่ือสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความกลาตัดสินใจในเรื่องท่ีนําไปสู 

    ความสําเร็จขององคกร 
4.26 0.43 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาไมมีอคติตอเพ่ือนรวมงาน รูจักอดทน 

    และอดกลั้นท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ เพ่ือทําใหเกิด 

    บรรยากาศท่ีดีในองคกร 

4.65 0.47 มากท่ีสุด 

3. ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาความตองการของผูรับบริการ  

    กอนเสมอ 
4.29 0.45 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจในความสามารถของ        

    ตนเองในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
4.27 0.44 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดย 

    การศึกษา คนควา หาความรูและเทคโนโลยี ใหมๆ 
4.29 0.45 มาก 

รวม 4.35 0.20 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษาไมมีอคติตอเพ่ือนรวมงาน รูจักอดทนและอดกลั้นท้ังทาง

กาย วาจาและจิตใจ เพ่ือทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในองคกร ( X = 4.65, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ ( X = 4.29,        S.D. = 0.45) 

ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการศึกษา คนควา หาความรูและเทคโนโลยี 

ใหมๆ ( X = 4.29, S.D. = 0.45) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความกลา

ตัดสินใจในเรื่องท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร ( X = 4.26, S.D. = 0.43) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วามีความสัมพันธกันหรือไม สัมพันธกันในระดับใด และ

สัมพันธกันในทิศทางใด คาสหสัมพันธท่ีใชในงานวิจัยนี้ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล โดย

ภาพรวมและรายดาน ดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 

 

ตัว

แปร 

X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Xtot Ytot 

X1 1          

X2 .77** 1         

X3 .78** .82** 1        

X4 .76** .76** .82** 1       

Y1 .67** .70** .74** .53** 1      

Y2 .57** .64** .67** .68** .76** 1     

Y3 .62** .68** .71** .76** .77** .83** 1    

Y4 .76** .76** .82** .94** .75** .68** .76** 1   

Xtot .89** .90** .93** .92** .79** .71** .77** .92** 1  

Ytot .72** .76** .81** .86** .88** .90** .93** .86** .87** 1 

** p≤ .01 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา โดยภาพรวมสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ
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กันในทางบวก ในระดับสูง (r = .87) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดานของ

สมรรถนะหลัก วามีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Ytot) อยางไรพบวา Ytot มีความสัมพันธ

กับสมรรถนะหลักรายดาน (X1 -X4) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมาก มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวาง 0.72-0.86  โดยมีความสัมพันธมากท่ีสุดกับ ดานการทํางานเปนทีม (X4) (r = 

.86) รองลงมาคือดานการพัฒนาตนเอง (X3) (r = .81) สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอยท่ีสุดคือ ดาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1) (r = .72) 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักท้ัง 4 ดาน กับทักษะในศตวรรษท่ี 21ราย

ดานพบวา  

 1.สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (X1) มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21ท้ัง 

4 ดาน ทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.57 - 0.76   X1 มีความสัมพันธมากท่ีสุด กับ

ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) (r = .76) รองลงมาคือ ทักษะในการคิด

วิจารณญาณและการประเมิน (Y1) (r = .67) สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ทักษะการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห (Y2) (r = .57) 

 2.สมรรถนะหลักดานการบริการท่ีดี (X2) มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21ท้ัง 4 

ดาน ทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.64 - 0.76   X2 มีความสัมพันธมากท่ีสุด กับ 

ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) (r = .76) รองลงมาคือ ทักษะในการคิด

วิจารณญาณและการประเมิน (Y1) (r = .70) สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ทักษะการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห (Y2) (r = .64) 

 3.สมรรถนะหลักดานการการพัฒนาตนเอง (X3) มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ท้ัง 4 ดาน ทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.67 - 0.82   X3 มีความสัมพันธมากท่ีสุด

กับ  ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) (r = .82) รองลงมาคือ ทักษะในการคิด

วิจารณญาณและการประเมิน (Y1) (r = .74) สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ทักษะการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห (Y2) (r = .67) 

 4.สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (X4) มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21ท้ัง 

4 ดาน ทางบวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.53 - 0.94   X4 มีความสัมพันธมากท่ีสุด กับ

ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) (r = .94) รองลงมาคือ ความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ  (Y3) (r = .76) สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ทักษะในการคิดวิจารณญาณและ

การประเมิน (Y1) (r = .53) 
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 สรุป  ทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) มีความสัมพันธกับสมรรถนะ

หลักรายดาน X 1- X4 มากท่ีสุด โดยพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Y4) ให

เพ่ิมสูงข้ึน จะทําให สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการท่ีดี ดานการพัฒนาตนเองและ

ดานการทํางานเปนทีม เพ่ิมสูงข้ึนดวย 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะ

หลักของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร และศึกษาสมรรถนะ

หลักมีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา 

และครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ังหมด 

จํานวน  1,559 คน ใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan อางใน บุญจันทร  สีสันต, 2557, หนา 75)  ได

กลุมตัวอยางจํานวน 308 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check  list) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ตามสมรรถนะหลักของผูบริหาร

สถานศึกษาตาม ก.ค.ศ (กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ 

และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหา

ความเท่ียงตรง โดยเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณา เพ่ือใหขอเสนอแนะแกไขปรับปรุง แลวนําไป

ทดสอบกับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ปรากฏวาแบบสอบถามมีคาความเท่ียงของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับเทากับ 1.0 สรุปไดวา แบบสอบถามมีคาความเท่ียงอยูในเกณฑท่ีใชได 

 การวิ เคราะหขอมูล ไดแก  วิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน และประสบการณในการ

ทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคาอัตราสวนรอยละ (Percentage) การ

วิเคราะหระดับสมรรถนะหลัก และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คือ               

คาสหสัมพันธเปนสถิติท่ีใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรศึกษา 2 ตัว วามีความสัมพันธกันหรือไม 

สัมพันธกันในระดับใด และสัมพันธกันในทิศทางใด คาสหสัมพันธท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) มีข้ันตอนและผล

การศึกษา สรุปไดดังนี้ 

 1. สรุปผลการวิจัย 

 2. อภิปรายผล 

 3. ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ “สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” สรุปผลได ดังนี้ 

 1. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 

ระดับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 4.34, S.D. = 0.10) และราย

ดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การบริการท่ีดี         

( X = 4.40, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ การมุงผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.32, S.D. = 0.21) การพัฒนา

ตนเอง        ( X = 4.32, S.D. = 0.22) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ การทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ย 

( X = 4.30, S.D. = 0.19) ตามลําดับ 

1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  โดยรวมอยู ในระดับมาก         

( X = 4.32, S.D. = 0.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  

ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนงานท่ีวางไว ( X = 4.47, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการ

สรางสรรคผลงาน เพ่ือพัฒนางาน ( X = 4.40, S.D. = 0.49) ผูบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค 

เปาหมาย ท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ( X = 4.30, S.D. = 0.46) ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสงเสริมสนับสนุนงาน ใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ( X = 4.30, S.D. = 0.46) 
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และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีการยึดหลักการประหยัด โดยเสียทรัพยากรนอย

ท่ีสุดในการปฏิบัติงาน ( X = 4.14, S.D. = 0.34) ตามลําดับ 

1.2 ดานการบริการท่ีดี พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.40, 

S.D. = 0.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาใหความสะดวกตางๆอยางดี ( X = 4.65, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูรับบริการ มีความ

พึงพอใจ ตอการบริการ ( X = 4.61, S.D. = 0.48) ผูบริหารสถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของบุคคลอ่ืน กอใหเกิดความพึงพอใจ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษา

กิจกรรมตางๆเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ( X = 4.33, S.D. = 0.47) ผูบริหาร

สถานศึกษาแสดงกิริยา น้ําเสียง ทาทาง และพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจ

และประทับใจ  ( X = 4.28, S.D. = 0.44)และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความ

ตั้งใจในการปรับปรุง พัฒนา ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ ( X = 4.22, S.D. = 0.41) ตามลําดับ 

1.3 ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก          

( X = 4.32, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนา ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการ

ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.47) ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควา หา

ความรู ติดตาม องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ( X = 4.35,         

S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย  ( X = 4.33, S.D. = 0.47) ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมงานท้ัง

ในและนอกสถานศึกษา ( X = 4.32, S.D. = 0.46) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของตนเอง เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ( X = 4.28, S.D. 

= 0.44) ตามลําดับ 

1.4 ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมอยู ในระดับมาก        

( X = 4.37, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  

ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการทํางาน ใหกําลังใจ ยกยองใหเกียรติผูอ่ืน เกิดแรงจูงใจเกิดข้ึน 

ในโอกาสท่ีเหมาะสม ( X = 4.35, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมเพ่ือ

ปฏิบัติงานเปนทีมใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  ( X = 4.30, S.D. = 0.46) ผูบริหารสถานศึกษาให
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ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจอยางยิ่ง ( X = 4.30,    

S.D. = 0.45) ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปน

ความจริง ( X = 4.30, S.D. = 0.45) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีการทํางาน

ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม ( X = 4.24, S.D. = 0.43) ตามลําดับ 

 

2. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมทุกดาน พบวา ระดับการบริหารวิชาการของผูบริหารสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.11) 

และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การคิด

วิจารณญาณและการประเมิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.38, S.D. = 0.22) รองลงมาคือ ดานทักษะการ

คิดวิเคราะหและสังเคราะห ( X = 4.37, S.D. = 0.23) ดานการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง 

( X = 4.35, S.D. = 0.20) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ 

( X = 4.26, S.D. = 0.24) ตามลําดับ 

2.1 ดานการคิดวิจารณญาณและการประเมิน พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานการคิดวิจารณญาณ

และการประเมิน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.22) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่ง

ตางๆโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน ( X = 4.55, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาคิดพิจารณาอยางรอบคอบ ใครครวญในเหตุและผล เพ่ือความถูกตอง ( X = 4.43,        

S.D. = 0.49) ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน 

และขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ( X = 4.38, S.D. = 0.51) ผูบริหารสถานศึกษารูจักการหา

แนวทางแกไขปญหา ดวยการคนหาความรู ทําใหเปนคนมีความรูอยางกวางขวาง ( X = 4.32,      

S.D. = 0.46) ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเพ่ือพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนปญหาอยางถูกตองเหมาะสม ( X = 4.31, S.D. = 0.53) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคิดไดอยางอิสระและสะทอนการคิดอยาง

ไตรตรองในเหตุการณของกิจกรรมชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน ( X = 4.29, S.D. = 0.71) 

ตามลําดับ 
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2.2 ดานทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานทักษะการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดพัฒนาสิ่งใหมข้ึนมา 

โดยการผสานองคประกอบตาง ๆ เขาไวดวยกัน ( X = 4.40, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาคาดการณสิ่งตางๆไดอยางถูกตองตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง             

( X = 4.39, S.D. = 0.48) ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจในประเด็น เหตุการณหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 

( X = 4.37, S.D. = 0.48) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิดใหมภายใต

โครงสรางใหมอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ( X = 4.36, S.D. = 0.48) ตามลําดับ    

2.3 ดานการคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดานการคิดสรางสรรค

และมีจินตนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดในการนําขอมูลหรือ

ความรูท่ีมีอยูมาตอยอดเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมๆในองคกร ( X = 4.37, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาใหอิสระในการคิดและการทํางานของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหม       

( X = 4.33, S.D. = 0.70) ผูบริหารสถานศึกษามีทัศนคติใหมๆตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน         

( X = 4.31, S.D. = 0.46) ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดในแงบวก คิดในทางท่ีดี คิดท่ีเปนประโยชน 

( X = 4.31, S.D.  = 0.46) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางใหมๆสราง

ความพึงพอใจใหผูท่ีเก่ียวของมีความประทับใจ ( X = 3.99, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 

2.4 ดานการติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง พบวา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการ

ติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.20) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษาไมมีอคติ

ตอเพ่ือนรวมงาน รูจักอดทนและอดกลั้นท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ เพ่ือทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีใน

องคกร ( X = 4.65, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาความตองการของ

ผูรับบริการกอนเสมอ ( X = 4.29, S.D. = 0.45) ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

โดยการศึกษา คนควา หาความรูและเทคโนโลยี ใหมๆ ( X = 4.29, S.D. = 0.45) ผูบริหารสถานศึกษา

มีความม่ันใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ ( X = 4.27, S.D. = 0.44) และขอ
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ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความกลาตัดสินใจในเรื่องท่ีนําไปสูความสําเร็จของ

องคกร ( X = 4.26, S.D. = 0.43) ตามลําดับ 

 3. ความสัมพันธของสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี

ความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับสูง (r = .87**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ

พิจารณารายดานของสมรรถนะหลัก มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดคือ ดานการ

ทํางานเปนทีม รองลงมาคือดานการพัฒนาตนเอง  ดานการบริการท่ีดี สวนดานท่ีมีความสัมพันธนอย

ท่ีสุดคือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  

 

5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสมรรถนะหลักของ

ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญ ท่ีจะทําใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา ท้ังนี้เพราะผูบริหารคือ

สัญลักษณขององคกร ตองมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาเปส

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้นจะตองพัฒนาใหผูบริหารเปนผู ท่ี มีสมรรถนะท่ีดีดวย อีกท้ังตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติ

มาตราท่ีใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสาคัญ โดย มาตรา 39 

ระบุไวโดยชัดเจนวาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร การจัดการศึกษา ดานวิชาการ

งบประมาณการ บริหารบุคลากรและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

โดยตรง สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550) ท่ีไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ หรือมีความรูความสามารถ

เพ่ือท่ีจะสามารถชี้นําและพัฒนาสังคมได หากผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถสูงและเปนผูนาวิชาชีพ

ท่ีมีสมรรถนะ มีความรู ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึง

จะนําไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ พเยาว 

สุดรัก (2553) ท่ีศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวาสมรรถนะหลักของผูบริหาร

โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดลองกับงานวิจัยของ พินิจ เสนวัง (2555) ท่ี
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ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา สมรรถนะหลักของผูบริหาร

โรงเรียน ดานการบริการท่ีดีอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรภิญญา   ปกการะนา 

(2554) ไดศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ ประสิทธิผล การ

บริหารคุณภาพท้ังองคการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ในสมรรถนะ

ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  

บุญหนุน ซาเสน (2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา

การพัฒนาสมรรถนะหลักครูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม

มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

5.2.2 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุก

ดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารสามารถปฏิบัติตามภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายจากองคการอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยใชทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผานกระบวนการทางการบริหารอยางมีระบบ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะ

การบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การ

คิดวิจารณญาณและการประเมิน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารไดใชกระบวนการวิเคราะหและ

สังเคราะหในการบริหารงานสถานศึกษา เนื่องจากการดําเนินนโยบายทางการศึกษาหากผูบริหารมี

ความสามารถสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล การดําเนินงานการศึกษาจะเปนไปในทิศทางท่ีมุงหวังไว  ซ่ึง

สอดคลองกับการวิจัยของ อุทัย ภักดีประยูรวงศ (2556) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบวา สมรรถนะผูบริหาร

โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดานการวิเคราะห

และสังเคราะห มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ แพรดาว สนองผัน (2557) ได

ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ทักษะดานการประเมิน ในภาพรวมมีแนวโนมเปนไปไดในระดับ

มาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

สงเสริมใหบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลรูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนในยุค

ปจจุบัน  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไป 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปไวดังนี้ 

 

 5.3.1  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาทุกดาน ไดแก ดานการทํางานเปนทีม การพัฒนา

ตนเอง  การบริการท่ีดี และดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธกับทักษะในศตวรรษท่ี  21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนั้นผูบริหาร

สถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะการติดตอสื่อสารและความ

ม่ันใจในตนเอง เพ่ือสงเสริมใหสมรรถนะหลักเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 5.3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาขอยอยของแตละดานยังมีคาเฉลี่ยต่ํา ดังนั้น

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรยึดหลักการ

ประหยัด เสียทรัพยากรใหนอยท่ีสุดในการปฏิบัติงาน  มีความตั้งใจในการปรับปรุง พัฒนา ระบบ

บริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของตนเอง เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องและควรทํางานตามบทบาทหนาท่ีของตนเองรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุผล

สําเร็จในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป 

 2. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาขอยอยของแตละดานยังมี
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คาเฉลี่ยต่ํา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 ควรใหความสําคัญในการคิดไดอยางมีอิสระ สะทอนการคิดอยางไตรตรองในเหตุการณของกิจกรรม

ประจําวัน การทํางาน มีแนวคิดใหมภายใตโครงสรางใหมอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมี

ทัศนคติท่ีดีตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการคิดในแงบวก คิดในทางท่ีดี คิดท่ีเปนประโยชน และมี

ความม่ันใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

 

  5.3.3  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางสมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ และ สถานศึกษาขนาดเล็ก  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยตอในเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห ของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือท่ีจะไดทราบวา

ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะหสงเสริมสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึนหรือไม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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1. รศ.ดร. สุวิทย ภาณุจาร ี ตําแหนง รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

    วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

2. นายกฤษณะ ผัดกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเลาเตา 

    อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

    วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารศึกษา 

 

3. นางถนอม ศรีสวัสดิ ์  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเลาเตา 

    อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

    วุฒิการศึกษา กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

เรียน   ผูตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการทําวิจัยเรื่อง “สมรรถนะหลักกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ” ในการทําวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลัก

กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  ขณะนี้การวิจัยอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล   จึงใครขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกตอน  ตามความเปนจริง คําตอบของทานจะ

ไมมีผลกระทบใดๆ กับตัวทานท้ังสิ้น  และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเสนอเปนภาพรวม 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 4 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

  ตอนท่ี 3  แบบสอบามเก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

  ตอนท่ี 4  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ ทักษะในศตวรรษท่ี 21         

ท่ีผูบริหารควรมีเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ สําหรับความกรุณาในการตอบ

แบบสอบถามการวิจัย ในครั้งนี้ 

                                    ขอแสดงความนับถือ                    

   นางสาวคนึง   ทองตะโก 

                                  ผูวจิัย  
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม      

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ⁄  ใน           หนาขอความท่ีเปนจริงในปจจุบัน 

 

1.  เพศ 

  (1) ชาย  (2) หญิง     

 

2.  อายุ (1) 20- 29  ป (2) 30-39 ป 

  (3) 40- 49  ป (4) 50-59  ป     

 

3.  ระดับการศึกษา        (1) ปริญญาตรี (2) ปริญญาโท  

  (3) ปริญญาเอก        ภ 4

       

4.  ตําแหนงหนาท่ี  

  (1) ครูผูสอน 

  (2) ผูบริหาร 

         

5.  ประสบการณในการทํางาน 

   (1) ต่ํากวา  10  ป 

   (2) 10 - 20  ป 

   (3) 21 –30  ป 

   (4) 31 ปข้ึนไป       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

สําหรับผูวิจัย 

 

  

 

  

 



125 
 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงในตารางชองระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับความเปน 

                จริงมากท่ีสุด  

 

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

       การมุงผลสัมฤทธิ ์

1 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการ

สรางสรรคผลงาน เพ่ือพัฒนางาน 

      

2 ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนงานท่ีวางไว 

      

3 ผูบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค เปาหมาย ท่ี

ชัดเจนในการดําเนินงาน 

      

4 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาสงเสริมสนับสนุนงาน ใหมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

      

5 ผูบริหารสถานศึกษามีการยึดหลกัการประหยัด 

โดยเสียทรัพยากรนอยท่ีสุดในการปฏิบัติงาน   

      

       การบริการท่ีดี  

6 ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษากิจกรรมตางๆเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

      

7 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงกิริยา น้ําเสียง ทาทาง 

และพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือให

ผูรับบริการพึงพอใจและประทับใจ   
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สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

8 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสะดวกตางๆอยางดี       

9 ผูบริหารสถานศึกษามีความตั้งใจในการปรับปรุง 

พัฒนา ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 

      

10 ผูบริหารสถานศึกษามีกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของบุคคลอ่ืน กอใหเกิดความพึง
พอใจ 

      

11 ผูรับบริการ มีความพึงพอใจ ตอการบริการ       

       การพัฒนาตนเอง 

12 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหจุดเดน 
จุดดอย ของตนเอง เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

      

13 ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพ่ือนรวมงานท้ังในและนอกสถานศึกษา 

      

14 ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

      

15 ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนา ประยุกตใช

ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับ

การปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

      

16 ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาคนควา หา

ความรู ติดตาม องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

      

      การทํางานเปนทีม  

17 ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมเพ่ือปฏิบัติงาน

เปนทีมใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน   

      

18 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการทํางาน 

ใหกําลังใจ ยกยองใหเกียรติผูอ่ืน เกิดแรงจูงใจ

เกิดข้ึน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

19 ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและดวยความ

เต็มใจอยางยิ่ง 

      

20 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถตัดสินใจ

แกปญหาตางๆบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปนความ

จริง 

      

21 ผูบริหารสถานศึกษามีการทํางานตามบทบาท

หนาท่ีของตนเองรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม 

      

22 ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงในตารางชองระดับการดําเนินการท่ีสอดคลองกับความเปน 

                 จริงมากท่ีสุด  

 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

        การคิดวิจารณญาณและการประเมิน 

1 ผูบริหารสถานศึกษารูจักการหาแนวทางแกไข

ปญหา ดวยการคนหาความรู ทําใหเปนคนมี

ความรูอยางกวางขวาง 

      

2 ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเพ่ือพิจารณา

ไตรตรองอยางรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนปญหาอยางถูกตอง

เหมาะสม 

      

3 ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการคิดท่ีใช

เหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และ

ขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

      

4 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคิดได

อยางอิสระและสะทอนการคิดอยางไตรตรองใน

เหตุการณของกิจกรรมชีวิตประจําวัน และชีวิต

การทํางาน 

      

5 ผูบริหารสถานศึกษามีกระบวนการตัดสินคุณคา

ของสิ่งตางๆโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือ

มาตรฐาน 

      

6 ผูบริหารสถานศึกษาคิดพิจารณาอยางรอบคอบ 

ใครครวญในเหตุและผล เพ่ือความถูกตอง 

      

        ทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห  

7 ผูบริหารสถานศึกษาคาดการณสิ่งตางๆไดอยาง       
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ทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

ถูกตองตามหลักของการประเมินและมีหลักฐาน

อางอิง 

8 ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจในประเด็น 

เหตุการณหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 

      

9 ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดพัฒนาสิ่งใหม

ข้ึนมา โดยการผสานองคประกอบตาง ๆ เขาไว

ดวยกัน 

      

10 ผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิดใหมภายใต

โครงสรางใหมอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว 

      

        การคิดสรางสรรคและมีจินตนาการ 

11 ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดในการนําขอมูล

หรือความรูท่ีมีอยูมาตอยอดเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมๆ

ในองคกร 

      

12 ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระในการคิดและการ
ทํางานของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ี
แปลกใหม 

      

13 ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางใหมๆสรางความ

พึงพอใจใหผูท่ีเก่ียวของมีความประทับใจ 

      

14 ผูบริหารสถานศึกษามีทัศนคติใหมๆตอการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

      

15 ผูบริหารสถานศึกษามีการคิดในแงบวก คิด

ในทางท่ีดี คิดท่ีเปนประโยชน 

 

      

        การติดตอสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง  

16 ผูบริหารสถานศึกษามีความกลาตัดสินใจในเรื่อง       
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ทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

ระดับการดําเนินการ 

สํา
หร

ับผ
ูวิจ

ัย 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

ท่ีนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

17 ผูบริหารสถานศึกษาไมมีอคติตอเพ่ือนรวมงาน    

รูจักอดทนและอดกลั้นท้ังทางกาย วาจาและ

จิตใจ เพ่ือทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในองคกร 

      

18 ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาความตองการของ

ผูรับบริการกอนเสมอ 

      

19 ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจใน

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานให

สําเร็จ 

      

20 ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง โดยการศึกษา คนควา หาความรูและ

เทคโนโลยี ใหมๆ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย  

เรื่อง  :  สมรรถนะหลักกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.   สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

 

ขอ 
ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

การมุงผลสัมฤทธิ ์

ขอท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การบริการท่ีดี 

ขอท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การพัฒนาตนเอง    

ขอท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การทํางานเปนทีม 

ขอท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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ขอ 
ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ขอท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

   

2. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

    ขอ  

ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

คนท่ี 

3 

ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 

ขอท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

ขอท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ   

ขอท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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    ขอ  

ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

คนท่ี 

3 

ขอท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การติดตอส่ือสารและความม่ันใจในตนเอง 

ขอท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเช่ือม่ันสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 

 

 

No 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

 

Scale Variance if 

Item Deleted 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X1.1 85.50 145.23 .68 .96 

X1.2 85.97 142.13 .68 .96 

X1.3 85.92 142.45 .71 .96 

X1.4 85.67 144.10 .69 .96 

X1.5 85.71 142.88 .71 .96 

X2.1 85.59 144.72 .71 .96 

X2.2 85.63 144.61 .67 .96 

X2.3 85.77 142.69 .71 .96 

X2.4 85.70 142.89 .66 .96 

X2.5 85.88 140.49 .76 .96 

X2.6 85.73 141.50 .78 .96 

X3.1 85.75 141.93 .77 .96 

X3.2 85.74 142.94 .76 .96 

X3.3 85.75 141.75 .77 .96 

X3.4 85.77 141.56 .79 .96 

X3.5 85.73 142.76 .78 .96 

X4.1 85.75 142.89 .74 .96 

X4.2 85.80 143.90 .69 .96 

X4.3 85.75 144.23 .70 .96 

X4.4 85.78 141.69 .78 .96 

X4.5 85.69 143.75 .74 .96 

X4.6 85.66 143.78 .70 .96 

  

N of Case   =  30  N of Items  =  22  Alpha =  .96 
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การหาคาความเช่ือม่ันทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 

 

 

 

 

 N of Case   =  30  N of Items  =  20  Alpha =  .96 

 

No 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

 

Scale Variance if 

Item Deleted 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y1.1 76.59 118.30 .72 .96 

Y1.2 76.64 117.74 .69 .96 

Y1.3 76.75 118.19 .70 .96 

Y1.4 76.60 120.54 .63 .96 

Y1.5 76.65 117.65 .74 .96 

Y1.6 76.73 117.13 .75 .96 

Y2.1 76.57 116.59 .79 .96 

Y2.2 76.54 119.92 .67 .96 

Y2.3 76.55 118.98 .76 .96 

Y2.4 76.62 118.29 .70 .96 

Y3.1 76.53 117.98 .77 .96 

Y3.2 76.54 119.15 .71 .96 

Y3.3 76.60 116.60 .82 .96 

Y3.4 76.58 117.08 .77 .96 

Y3.5 76.50 118.34 .78 .96 

Y4.1 76.65 118.70 .69 .96 

Y4.2 76.64 118.15 .73 .96 

Y4.3 76.57 119.63 .73 .96 

Y4.4 76.49 119.86 .67 .96 

Y4.5 76.54 118.79 .72 .96 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ สกุล   :  นางสาวคนึง   ทองตะโก 

วัน เดือน ปเกิด   :  17  กรกฎาคม 2517 

ชาติภูมิ    :  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีอยูปจจุบัน   :  15/4 หมูท่ี 6  ตําบลดอนพุทรา  อําเภอดอนตูม             

                                      จังหวัดนครปฐม  73150 

การศึกษา  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาชีววิทยา 

                มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

   :  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

หนาท่ีการงานปจจุบัน :  ครู  โรงเรียนวัดเลาเตา   อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
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