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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 2) เพ่ือศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา หัวหน้างาน/ฝ่าย และครูผู้สอน รวมทั้งหมด 324 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า: 
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านการสื่อสาร และด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ ตามลําดับ 

2. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ําสุด คือ ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านทักษะชีวิตและการทํางาน ตามลําดับ 
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3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ 43.80 (R2 = 0.438) 
สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมการทํานายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y = 0.938 + 0.368 (ด้านความฉลาดทางอารมณ์) + 0.207 (ด้านการ
สื่อสาร) + 0.148 (ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ) (R2 = 0.438)  

สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.557 (ด้านความฉลาดทางอารมณ์) + 0.552 (ด้านการ
สื่อสาร) + 0.508 (ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ) (R2 = 0.438) 

 

คําสําคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
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ABSTRACT 
 
Thesis Title : Characteristics of School Administrators Affecting 21 
  Century  Skills of Learners in Schools Under the Office  
  Secondary Educational Service Area 1  
Name of Author : Phra Kitipoom Poommikitigo (Na Lumpoon)  
Degree Sought : Master of Education  
Program : Educational Administration  
Anno Domini : 2019 
Advisor : Assoc.Prof.Dr.Suwit Phanujaree 
 

The objectives of this research were; 1) to study characteristics of administrators 
under the Office of Secondary Educational Service Area 1, 2) to examine 21 century 
skills of students in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1, 
and 3) to study the characteristics of school administrators affecting the learners’ 21 
century skills. The data were collected through questionnaires from 324 informants 
consisting of directors, deputy directors, unit and division supervisors, and teachers in 
schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple linear 
regressions in steps.  

The research results found that: 
1. Characteristics of school administrators under the Office of Secondary 

Educational Service Area 1 were at a high level overall and in aspects. In details, the 
highest level was in inspiration/achievement motive, followed by communication 
and emotional intelligence respectively.  

2. The 21 century skills of learners under the Office of Secondary Educational 
Service Area 1 were at a high level overall and in aspects. The highest level was on 
information, media, and technology, followed by learning skills and innovation, and 
life and work skills respectively. 

3. Characteristics of school administrators resulting to the 21 century skills 
of learners in schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1 with 
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a statistically significant figure at .05 were emotional intelligence, communication, 
and inspiration/achievement motive. The coefficient or prediction power was 43.80% 
(R2 = 0.438) and it could be written in stepwise regression patterns as follows; 

Raw score equation Y = 0.938 + 0.196 (emotional intelligence) + 0.207 (Communication) + 
0.148 (inspiration/achievement motive) (R2 = 0.438) 

Standard score equation = 0.557 (emotional intelligence) + 0.552 (Communication) + 
0.508 (inspiration/achievement motive) (R2 = 0.438) 

 
Keywords : characteristics of school administrators, 21 century skills of learners 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ที่ได้

ให้การอนุเคราะห์ในครั้งน้ี  
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ ช้ีแนะแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ ดังรายนามต่อไปนี้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เมตตากรุณา ช้ีแนะ

แนวทาง และให้คําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสน้ี 

คณะผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่เมตตากรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าย่ิง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย จนได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจัย
พร้อมให้คําแนะนํา และช้ีแนะแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้กระชับขึ้นในครั้งน้ีให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

ท่านผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และคณะ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน 
รวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยคร้ังนี้เป็นอย่างดีย่ิง 

เจ้าหน้าที่ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่อํานวยความ
สะดวกด้วยดีเสมอมา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และเร่ือง 
อ่ืน ๆ ในการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 5 ทุก
ท่าน ที่คอยเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุน 
และเป็นกําลังใจเสมอมา รวมทั้งขอบพระคุณ อุปัชฌาย์ และอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้สนับสนุน ที่ให้
ความช่วยเหลือ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล
ให้ทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากภัยพิบัติอันตราย
ทั้งหลาย เจริญด้วยสิริสวัสดิมงคล ตลอดกาลนาน เทอญ 
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สารบัญ 
            

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย .............................................................................................  จ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................  ช 
กิตติกรรมประกาศ ...............................................................................................  ฌ 
สารบัญ ...............................................................................................................  ญ 
สารบัญตาราง .....................................................................................................  ฐ 
สารบัญภาพ ........................................................................................................  ฒ 
บทท่ี 

1 บทนํา ......................................................................................................  1 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ................................................................  2 

1.1.1 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ..................................................................  2 
1.1.2 ปัญหาการวิจัย .............................................................................................  3 
1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย ...................................................................  4 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย .......................................................................................  5 
1.3 คําถามในการวิจัย ...................................................................................................  6 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย ...........................................................................................  6 
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย .............................................................................................  6 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย ..............................................................................................  7 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ ...................................................................................................  8 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย .................................................................................  13 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ...............................................................  14 
2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา .....................................................................  15 

2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ........................................  18 
2.1.2 ความสําคัญของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา .......................................  19 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ...........................  22 
2.2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ......................................................................................  34 
2.2.2 การสื่อสาร ...................................................................................................  36 
2.2.3 ความฉลาดทางอารมณ์ ...............................................................................  37 



ฎ 

2.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ......................................................................  39 
2.3.1 ความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ..................................  41 
2.3.2 ความสําคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ..................................  42 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ...........................  44 
2.4.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ...................................................................  49 
2.4.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ...................................................  50 
2.4.3 ทักษะชีวิตและการทํางาน ............................................................................  51 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง .................................................................................................  53 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ ......................................................................................  53 
2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ ................................................................................  55 

2.6 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา ..............................................................................................  57 
2.7 สรุป .........................................................................................................................  60 

3 วิธีดําเนินการวิจัย ....................................................................................  62 
3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย .................................................................................  62 
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย .................................................................................................  63 

3.2.1 การออกแบบการวิจัย...................................................................................  63 
3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................................  64 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .....................................................................................  64 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย .........................................................................................  65 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................  67 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ .............................................................................  67 
3.7 สรุป .........................................................................................................................  69 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................  70 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................  70 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ......................................  72 
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ...................................................................................  74 
4.4 ผลการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน .............................................  78 
4.5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ......................................................................................................................  84 

4.6 สรุป .........................................................................................................................  86 



ฏ 

5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ...........................................................  87 
5.1 สรุปผลวิจัย .............................................................................................................  87 
5.2 อภิปรายผล .............................................................................................................  91 
5.3 ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................  96 

บรรณานุกรม ...................................................................................................  98 
ภาคผนวก ........................................................................................................  106 

ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .........................  107 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ..........  109 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือ .......................................  113 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ....................................  119 
ภาคผนวก จ แบบสอบถาม .......................................................................................  128 
ภาคผนวก ฉ ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม .......  138 
ภาคผนวก ช การคํานวณหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ .......................................  146 
ภาคผนวก ซ ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) .....................................................................................  150 

ประวัติผู้วิจัย  .....................................................................................................  152 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ....................................................................  65 
4.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ...............................................................................................  72 

4.2 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม ...................................................................  74 

4.3 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ..................................................  75 

4.4 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสาร ...............................................................  76 

4.5  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ...........................................  77 

4.6 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม .....................................................  78 

4.7 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี .......  79 

4.8  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ................  80 

4.9 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิของการแปรผัน 
(C.V.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน .........................  82 



ฑ 
 

4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 .................................................................................................  84 

4.11  ค่า Tolerance และ ค่า Variance inflation factor (VIF) ของคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในแต่
ละด้าน ...................................................................................................................  85 

4.12 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน ศึกษา 
ที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 .........................................................................  86 

 



ฒ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หน้า 
 1.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย ..............................................................................................  7 
 3.1  การออกแบบงานวิจัย ....................................................................................................  63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ปัจจุบันสภาวะการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การขับเคลื่อนประเทศ การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศน้ัน จะต้องพิจารณาภายใต้การเปลี่ยน 
แปลงของสังคมโลกเป็นสําคัญ ด้วยเหตุน้ีการเตรียมการโดยการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน โดย 
เฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล จึงถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 2-16) การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และ 
พัฒนาคนให้ดีมีคุณภาพ เป็นการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือ 
ได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา โดยหมวด 4 มาตรา 39 กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหาร การจัดการศึกษา ทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 14) สอดคล้องกับพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา โดยมาตรา 35 กําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระคล่องตัว ให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้มีการกระจายอํานาจการบริหาร 
งานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการลงไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (สํานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2548, หน้า 27, 237, 345) 

การทําวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 น้ี เป็นการส่งเสริม
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 โดยในบท
แรกน้ี ประกอบด้วยเน้ือหาสาระสําคัญ ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย 3) คําถามการวิจัย 4) สมมติฐานของการวิจัย 5) กรอบแนวคิดการวิจัย 6) ขอบเขตของ
การวิจัย 7) นิยามศัพท์เฉพาะ และ 8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
1.1.1 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัด

การศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า ให้สถานศึกษาดําเนิน 
กิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือว่ามี
บทบาทสําคัญในการที่จะบริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยการอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย เช่น ครูสอนในสถานศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ฯลฯ เน่ืองจากการบริหารงานในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพได้น้ัน จําเป็นต้องอาศัย
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ทั้ง
ที่เป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาให้ทันต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต 

โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคสารสนเทศ (Information age) 
สังคมแห่งโลกอนาคต แข่งขันโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ เป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
based Economy) ใช้ความรู้เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
มาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จากข้อมูลของสํานักสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (Bureau of 
Labor Statistics U.S.) พบว่า สัญญาประชาคมยุคใหม่ต่างจากยุคที่ผ่านมา กล่าวคือ คนที่มีความรู้ มี
ทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้เท่าน้ันจึงจะประสบผลสําเร็จ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จะช่วยให้สามารถ
เรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังน้ัน ทักษะแห่งศตวรรษใหม่จึงเป็นใบเบิกทางสู่
การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ส่วนคนที่ปราศจากทักษะดังกล่าวก็ต้องจมปลักอยู่กับงานที่มีทักษะ
น้อยและค่าจ้างตํ่า ความเช่ียวชาญในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพลเมือง 
ในยุคปัจจุบัน (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2556) 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้น้ัน หลักสําคัญก็คือ การศึกษา 
เพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ เราจําเป็นต้องยกระดับประชากรของเราให้ได้มาตรฐาน สากล 
สิ่งแรกที่รีบเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ คือ ศักยภาพที่เป็นสากล (Global Competency) รัฐบาลจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศจากที่เคยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาคน
แทน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนเป็น
พิเศษ โดยกําหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
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พัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 
ที่ 11, 2555-2559) การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ
สังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติด้านดิจิตอล (Digital 
Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ที่ทําให้โลกทั้งโลก
เช่ือมโยงและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว  

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) ได้กําหนดจุดเน้นในเรื่องคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ โดยพัฒนาครูประจําการให้เป็นครูยุคใหม่ ยกเคร่ืองระบบ
บริหารงานบุคคล รวมท้ังคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ สําหรับความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
โรงเรียนขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐ หรือเอกชน
จึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียน มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสําเร็จ จนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่
มีคุณลักษณะและสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารที่ประสบความ 
สําเร็จในการบริหารอย่างมืออาชีพจํานวนมากจึงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งด้าน
ความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีที่ทุกคนยอมรับ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ สามารถชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ นําหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารงาน เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่น โดยเฉพาะ
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสื่อสาร และความฉลาดทางอารมณ์ มุ่งมั่นในการทํางานในหน้าที่ของตนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหารต้องสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้เกิดข้ึนกับบุคลากร ให้เต็ม
ใจปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
ปัจจุบันพบว่า การบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ยังมีช่องว่างซึ่งอาจสรุปเป็นประพจน์ของปัญหาการวิจัยได้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ยังไม่เหมาะสมเท่า  
ที่ควร และเมื่อนํามาวิเคราะห์สาเหตุแล้ว พบว่า เกิดจากการขาดการบริหารอย่างมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2558) จึงทําให้นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) และไม่สะท้อนสภาพข้อเท็จจริงตาม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
มัธยมเขต 1 กล่าวคือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จึงได้กําหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กําหนดพันธกิจคือ 1. บริหาร 
จัดการอย่างมืออาชีพ 2. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน 
ความเป็นไทย และ 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2558, หน้า 7) 

จากตัวช้ีวัดของพันธกิจที่ 1 คือ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1. ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานบรรลุตรงตามเป้าหมาย 2. หน่วยงานนํานวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาจนประสบความสําเร็จบรรลุตรงตามเป้าหมาย 3. หน่วยงาน 
มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาใช้ในการบริหารจัดการบรรลุตรงตามเป้าหมาย 
และ 4. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นขององค์คณะบุคคลที่หน่วยงานนํามากําหนดเป็นแนวดําเนินการ
บรรลุตรงตามเป้าหมาย แต่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากว่า 
เป้าหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1. สถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สพฐ. 
อยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าเป้าหมาย 2. สถานศึกษานําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑตํ่า
กว่าเป้าหมาย และ 3. ผู้รับบริการมีความประทับใจในผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าเป้าหมาย  

จากสภาพของตัวปัญหาและสาเหตุของปัญหาข้างต้นจึงส่งผลกระทบต่อทุกเรื่องในสถาน 
ศึกษาเพราะผู้บริหารเป็นผู้กําหนดแนวนโยบายการบริหารในโรงเรียน เริ่มต้ังแต่ส่งผลกระทบต่อครู 
ผู้สอนและนักเรียนเป็นอันดับแรก รวมไปถึงผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ และสุดท้ายอาจส่งผล
กระทบถึงข้ันต้องปิดสถานศึกษาเพราะไม่สามารถดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ได้กําหนดไว้ 

1.1.3 ความสําคัญของปัญหา 
การวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ย่อมมีความสําคัญมาก
เพราะถ้าได้ทําวิจัยเรื่องน้ีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งเมื่อผู้บริหารมีคุณลักษณะของผู้บริหารอย่างเหมาะสมแล้ว
ย่อมส่งผลต่อทุกภาคส่วนภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น และนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นจากการสอนของครูผู้สอนที่ได้รับนโยบายมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมส่งผลให้ผู้ปกครองพอใจ
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากโรงเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ
เพ่ือทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป หากปล่อยไว้โดยไม่ได้ทําวิจัยและนําผลการวิจัย
มาแก้ปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาดังกล่าวแล้ว 

ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ควรพัฒนาการบริหารอย่างมืออาชีพของผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้ทุกภาค
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ส่วนภายในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ การใช้ 
เหตุผลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดข้ึนจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาต้องมีการบริหารอย่างมืออาชีพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (2560, หน้า 
70) ได้สรุปผลกระทบที่เกิดข้ึนไว้ว่า ระบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยยังมุ่งเน้นการบริหารตาม
กฎ ระเบียบ (Rule Driven) มากกว่าการบริหารเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (Management Driven) 
และยังไม่เช่ือมโยงกับการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล การแยกบทบาท
ระหว่างผู้กํากับการศึกษา (Regulator) กับผู้จัดการศึกษา (Provider) เพ่ือมิให้เกิดการขัดกันซึ่งผล 
ประโยชน์ (Conflict of Interest) ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิด
ความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา แต่สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มี
ผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
2575 (Sustainable Development Goals : SDGS 2030) ประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อม รองรับประเทศไทยยุค 4.0 และทักษะของประชากรใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบการพัฒนาทรัพยากรท่ีมีค่า 

จากสภาพของปัญหา ผลกระทบ ความสําคัญของปัญหา และจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีใครทํางานวิจัยเรื่องน้ีมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจทําเร่ืองน้ีเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีไปเสนอใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพ่ือนําไปกําหนดเป็นนโยบาย เก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
เพ่ือสะท้อนสภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการของผู้บริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 1 ไว้ดังน้ี 

1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1  

1.2.2 เพ่ือศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

1.2.3 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
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1.3 คําถามในการวิจัย 
 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัย
ได้ต้ังข้อคําถามของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1.3.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 อยู่ในระดับใด 

1.3.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 อยู่ในระดับใด 

1.3.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือไม่ 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยหน่ึงด้านส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 

1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ผู้วิจัยได้ทําการทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วนํามาจัดทําเป็นกรอบแนวคิดโดยอาศัยสองแนวคิดหลัก 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังน้ี 

1.5.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามแนวคิดของ แมคคอมิกส์และเอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985, p.65) ได้แก่ 1) แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) การสื่อสาร 3) ความฉลาดทางอารมณ์ 

1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
ตามแนวคิดของ ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Learning 
อ้างถึงใน James Bellanca; & Ron Brandt, 2012, pp.34-35) ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน 
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เมื่อนํามาสังเคราะห์และสรุป สามารถประกอบเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
วิจัยคร้ังน้ี ดังแสดงในภาพ 

 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)¹  (Dependent Variables)² 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
Source ¹ : From Industrial and Organization Psychology, (p.65), McCormick; & Llgen, 
(1985), 8 ed. Englewood Prentice-Hall. 
² : From 21st Century Skills Rethinking How Students Learn, (pp.34-35), The Partnership 
for 21st Century Learning, James Bellanca; & Ron Brandt, (2012), openworlds publishing 
house. 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 สถาน 

ศึกษา (รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, หน้า 2), โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560, ม.ป.ท.)  

1.6.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรต้นคือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) การส่ือสาร และ3) ความฉลาดทางอารมณ์ ตามแนวคิดของ แมคคอมิกส์ 
และ เอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985) ตัวแปรตามคือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา 
 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
2. การสื่อสาร 
3. ความฉลาดทางอารมณ์ 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
3. ทักษะชีวิตและการทํางาน 



8 

3) ทักษะชีวิตและการทํางาน ตามแนวคิดของภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (The Partnership 
for 21st Century Learning อ้างถึงใน James Bellanca; & Ron Brandt, 2012)  

1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่จํานวน 23 เขต ได้แก่ สถาน 
ศึกษาในเขตพญาไท, เขตบางซื่อ, เขตดุสิต, เขตสัมพันธวงศ์, เขตปทุมวัน, เขตราชเทวี, เขตพระนคร, 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตทุ่งครู, เขตราษฎร์บูรณะ, เขต
จอมทอง, เขตคลองสาน, เขตธนบุรี, เขตภาษีเจริญ, เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา, เขตบางพลัด, เขต
บางกอกน้อย, เขตใหญ่, และเขตหนองแขม (รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560, (หน้า 2), โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560, ม.ป.ท.) 

1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

รวมเป็นระยะเวลา 15 เดือน 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงกําหนดนิยามศัพท์ต่าง ๆ ที่นํามา 

ใช้ดังน้ี 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง เอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะประจําตัวของ

บุคคล ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการกําหนดแบบแผนวิธีการคิด และมีอิทธิพลใน
การชักจูงผู้อ่ืนให้ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจ ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะ
จะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งจะนําไปสู่การได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน นอกจาก 
จะทํางานเก่งแล้ว การเป็นหัวหน้าคนจะยังต้องมีคุณสมบัติของการเป็น ผู้นําด้วย เพ่ือให้บริหารทั้งคนและ 
งานได้อย่างมีประสิทธิผลช่วยให้ผลผลิตของหน่วยงานสูงขึ้น ตามไปด้วย คุณลักษณะดังกล่าวประกอบ 
ด้วย 3 ด้าน คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การสื่อสาร และ ความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงถึง ความต้องการทํางานที่ 
ท้าทายให้ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง มีความมุ่งมั่นและต่อสู้ เพ่ือจะทํางานให้
ได้ตามเป้าประสงค์ของตนเอง และมีความสนใจที่จะให้ตนมีความเป็นเลิศ ต้องการความมีอิสระจาก
การทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ต้ัง 
ไว้ได้ และมีความพอใจเมื่อพบกับความสําเร็จ รู้สึกผิดหวังและวิตกกังวลเมื่อพบกับความล้มเหลว ชอบความ 
มีอิสระในการทํางาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง และมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือรับรู้ความ 
สําเร็จในงานที่ปฏิบัติโดยทันทีเพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ด้วยการแสดงออก ทางกิริยาท่าทาง คําพูด สัญลักษณ์ 
ลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือนําเสนอข่าวสาร การสั่งงาน การมอบหมาย
งานรวมทั้งช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร ที่แสดงถึงความตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ของตนเอง เช่ือมั่นตนเอง พร้อมทั้งการจัดการและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถช้ีนําความคิดและการ
กระทําของตนในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีอารมณ์
ขัน สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ สามารถ
โน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถของผู้เรียนใน
การกระทําหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคมที่เกิด 
ขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระทําบ่อย ๆ และสามารถในการดํารงชีวิตในคริสต์ศตวรรษปัจจุบัน เริ่ม
นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย  
3 ด้าน คือ (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (3) ทักษะ
ชีวิตและการทํางาน โดยมีรายละเอียดด้าน 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หมายถึง ทักษะที่เน้นพ้ืนฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิด
แบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการทํางาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้วย  
- การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย (1) ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิด

ที่เปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง (2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและ
สติปัญญา และ (3) มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์  

- การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others) โดย (1) มุ่งพัฒนา 
เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เปิดใจกว้างและยอมรับใน
มุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการทํางาน (3) เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้ 
และเข้าใจในสภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจํากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือ
สภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้ (4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้าใจ
ถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถนําเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานได้อย่างต่อเน่ือง  
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- การนําเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ 
ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมท่ีนํามาใช้ 

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
ประกอบด้วย  

- ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล (Reason Effectively) ใช้รูปแบบที่ชัดเจนในเชิงเหตุผล
ทั้งในเชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

- การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไป
หาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมท้ังหมดและเป็นระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิดน้ัน  

- ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย (1) สร้างประสิทธิ 
ภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือ (2) สามารถ
วิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเน่ือง (3) สังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้ง
บทสรุปที่เกิดขึ้น (4) ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือมาก
ที่สุด (5) สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพ้ืนฐานแห่งประสบการและกระบวนการเรียนรู้  

- การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดย (1) แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหา
ซ้ําซากและปัญหาที่อุบัติขึ้นใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ (2) สามารถกําหนดเป็นประเด็นคําถาม
สําคัญที่จะนําไปสร้างเป็นจุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด 

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Collaboration) ประกอบด้วย  
- การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย (1) สร้างความถูก 

ต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใช้ทักษะอ่ืน ๆ ในทางอวัจนภาษา (Non-
verbal) ในรูปแบบต่าง ๆ (2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะสําหรับการถอดรหัส
ความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้ (3) ใช้การส่ือสารในการ 
กําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสร้างแรงจูงใจ (4) ใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและ 
รู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อม
หรือบริบทที่ต่างกัน  

- การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborate with Others) โดย (1) มีความสามารถในการ
เป็นผู้นําในการทํางานและเกิดการยอมรับในทีมงาน (2) มีกิจกรรมการทํางานที่สร้างความรับผิดชอบ
และก่อให้เกิดความสุขในการทํางานเพ่ือให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง (3) สร้างการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการทํางานเป็นหมู่คณะ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หมายถึง (Information, Media and Technology 
Skills) ได้แก่ องค์ประกอบสําคัญดังต่อไปน้ี  

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย  
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- การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดย (1) 
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) 
และ (2) ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น     

- การใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย (1) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน (2) จัดการกับสารเทศได้อย่าง
ต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย และ (3) มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วย  
- ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดย (1) เข้าใจวิธีการใช้และการผลิต 

สื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่กําหนด (2) สามารถใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของปัจเจกชน 
รู้คุณค่าและสร้างจุดเน้น รู้ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่ือ และ 
(3) มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน  

- ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Create Media Products) โดย (1) มีความรู้
ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทน้ัน ๆ 
และ (2) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิง
วัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 

การรู้ทันไอซีที (ICT: Information, Communication and Technology Literacy) 
ประกอบด้วย  

- ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดย (1) ใช้ 
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์กร การประเมินและการส่ือสารทางสารสนเทศ 
(2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media Players etc.) ในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
รวมท้ังการเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม (3) มีความรู้พ้ืนฐานในการ
ประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน 

ทักษะชีวิตและการทํางาน หมายถึง (Life and Career Skills) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
สําคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ได้แก่    
- การปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) ปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่กําหนด และ (2) ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
ของการทํางานในองค์กรที่ดีขึ้น  

- เกิดความยืดหยุ่นในการทํางาน (Be Flexible) โดย (1) สามารถหลอมรวมผลสะท้อนของ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน และ (3) มีความรู้ 
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ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลและความเสมอภาคอย่างรอบด้าน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์ของการทํางาน 

เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมและเป็นผู้นํา (Initiative and Self-Direction) ได้แก่    
- การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดย (1) กําหนดเป้าหมาย 

ได้ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ์ที่กําหนด (2) สร้างความสมดุลในเป้าหมายที่กําหนด (ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว) และ (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  

- การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห์ จัดเรียง 
ลําดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก  

- เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) โดย (1) มุ่งมั่นสู่ความ 
เช่ียวชาญท้ังทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ (2) เป็นผู้นําเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความ 
เป็นมืออาชีพ (3) เป็นผู้นําในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ (4) สามารถสะท้อนผล
และเก็บเก่ียวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอนาคต 

ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประกอบด้วย 
- ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน (Interact Effectively with Others) โดย (1) รอบรู้ 

ในการสร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-การพูดในโอกาสต่าง ๆ และ (2) สร้างศักยภาพ 
ต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้นําทางวิชาชีพ  

- การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย (1) ยอมรับ 
ใน ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ (2) เปิดโลก
ทัศน์ และปลุกจิตสํานึกเพ่ือมองเห็นการยอมรับในข้อแตกต่าง สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
เหล่าน้ัน (3) พึงระลึกเสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมน้ัน สามารถนํามาสร้างสรรค์เป็น
แนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ 

การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ประกอบด้วย  
- การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดย (1) กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่

ความสําเร็จของงาน และ (2) วางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการให้เกิดผล
ลัพธ์ที่มุ่งหวัง  

- ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเน้นใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต (2) สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (3) เน้นภารกิจงาน (Multi-tasks) (4) การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (5) นําเสนอผลงาน
ได้อย่างมืออาชีพ และ (6) ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความช่ืนชม 

ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) หมายถึง ความเป็น
ตัวแบบและเป็นผู้นําคนอ่ืน (Guide and Lead Others) โดย (1) ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่าง
บุคคลได้ เพ่ือนําพาองค์การก้าวบรรลุจุดมุ่งหมาย (2) เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สามารถช้ีนําและนําพาองค์การก้าวสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (3) ยอมรับความสามารถของคณะทํางาน
หรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน และ (4) เป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้อ่ืนยอมรับ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่งมีเขตพ้ืนที่บริการใน 23 เขต 
ได้แก่ สถานศึกษาในเขตพญาไท, เขตบางซื่อ, เขตดุสิต, เขตสัมพันธวงศ์, เขตปทุมวัน, เขตราชเทวี, เขตพระนคร, 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตทุ่งครู, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตจอมทอง, 
เขตคลองสาน, เขตธนบุรี, เขตภาษีเจริญ, เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา, เขตบางพลัด, เขตบางกอกน้อย, 
เขตใหญ่, และเขตหนองแขม 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 หมายถึง เอกลักษณ์ลักษณะ 
เฉพาะประจําตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความชํานาญการของผู้เรียน ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ชีวิตและการทํางาน ในพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สังกัดหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการในคริสตศักราชที่ 2001-2100  
 

1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
1.8.1 ทําให้ทราบถึงระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1.8.2 ทําให้ทราบถึงระดับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1.8.3 ทําให้ทราบถึงปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1.8.4 สามารถนําข้อมูลและแนวทางไปใช้ในการวางแผน เพ่ือจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ 

ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม 
ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ของนักวิชาการและนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยค้นคว้าข้อมูลและสถิติ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.2 ความสําคัญของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 2.2.2 การสื่อสาร 
 2.2.3 ความฉลาดทางอารมณ์  
2.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
 2.3.1 ความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
 2.3.2 ความสําคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
 2.4.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 2.4.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 2.4.3 ทักษะชีวิตและการทํางาน 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
2.6 บริบทของพ้ืนที่การศึกษา 
2.7 สรุป 
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2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
เป็นที่ยอมรับกันว่าการดําเนินงานหรือองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้น้ันผู้บริหารในฐานะ

ผู้นําขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญพ้ืนฐานหน่ึงที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความพอใจ สร้าง
ขวัญและประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษาคุณลักษณะผู้นําจึงเป็นการค้นหาแนวทางในการทํางานให้
ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยแต่ละประเทศจําเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้นําที่ต่างกัน
ออกไป จะกล่าวถึงลักษณะของผู้นําแต่ละประเทศพอเป็นสังเขป  

1) ลักษณะผู้นําแบบอินเดีย เน่ืองจากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
แม้จะไม่หวือหวาเหมือนกับประเทศจีนหรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกที่เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ แต่อินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่มีประชากรเป็นรองเพียงแค่จีน ลักษณะผู้นําของอินเดีย สรุปได้ดังน้ีคือ 
1.1) ผู้บริหารต้องกล้าหาญ ยึดมั่นในความคิดความเช่ือที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องและเป็นธรรม 1.2) ผู้บริหาร
อินเดียทุกคนกําหนดเป้าหมายทางสังคมเฉพาะเป็นหน่ึงในเป้าหมายทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งเป้าหมายน้ี
มีต้ังแต่การพัฒนาระบบสาธารณสุขในอินเดีย การทําให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การส่ือสารมี
โทรศัพท์มือถือใช้ และพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าบริษัทอินเดียเป็นผู้นําด้านไอทีได้ ทั้งน้ีการมีเป้าหมายทาง
สังคมจะช่วยกระตุ้นพนักงานได้จริง ๆ และหากเดินตามเป้าหมายอย่างจริงจัง ก็จะทําให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง 1.3) ต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน อาทิ บริษัทไอทีที่จัดสรรเวลา 60 วันสําหรับ 
การฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ และมักใช้เวลาอีกหลายเดือนเพ่ือฝึกอบรบพนักงานมาก
ประสบการณ์ที่เคยทํางานที่อ่ืนมาแล้ว 1.4) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาว ผู้บริหารชาวอินเดียจะให้
ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นน้อยกว่าธุรกิจตะวันตกมาก ทําให้สามารถมองไปในระยะยาวกว่า 1.5) ทํางานโดย 
อาศัยจุดแข็งตนเอง คือบริษัทอินเดียกลับเริ่มธุรกิจโดยการหาจุดแข็งของตัวเอง พร้อมบ่งช้ีความต้องการ
ของลูกค้าก่อนที่จะพยายามนําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน ภายใต้
แนวคิดน้ี บริษัทอินเดียจะอาศัยพนักงานท่ีฉลาดและพร้อมทํางานหนัก กระตุ้นให้คนเหล่าน้ีมีส่วนร่วม
และลงทุนในคนกลุ่มน้ี ปล่อยให้พนักงานแก้ปัญหาอย่างอิสระ ลองผิดลองถูกก่อนที่สุดท้ายจะได้คําตอบ
ที่แหวกแนว หลุดจากกรอบเดิม ๆ 1.6) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างอิทธิพล
อย่างแท้จริงต่อพนักงาน ซึ่งจะไม่สามารถทําหลายสิ่งให้สําเร็จได้ หากผู้บริหารทําสิ่งต่าง ๆ ราวกับว่ามี
คนจ้องพฤติกรรมทุกแง่มุมอยู่ โดยเฉพาะหากส่ิงที่ผู้บริหารกําลังทํา คือสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้พนักงาน
ทําเช่นกัน (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) 

2) ลักษณะผู้นําแบบไทย แนวคิดเร่ืองผู้นําแบบไทยน้ัน ได้มีผู้ศึกษามาต้ังแต่อดีตด่ังคติโบราณ 
มีว่า บ้านเมืองจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสงบเรียบราบ ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองอยู่สถิตเสถียรมั่นคงเพราะ
มีผู้นําที่ครองธรรม บําเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างอันดี ดังที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษกล่าวเร่ือง ผู้นําหรือนักปกครองในการสัมมนาวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 58 ปี ณ จุฬาลงกรณ 
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มหาวิทยาลัย สามารถสรุปความ “หลักการของภาวะผู้นําแบบไทย หรือ Thai Leadership Doctrine” 
ดังน้ี 1) มีมาตรฐานเดียว คือ การทํางาน การบริหารบุคคล และการบริหารองค์กร ต้องมีมาตรฐานท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความชอบธรรมเพียงมาตราเดียว 2) มีคุณงามความดี นักรัฐศาสตร์ต้องถือ
ศีล 5 โดยเคร่งครัด ใช้พรหมวิหาร 4 อย่างมั่นคง และยึดอิทธิบาท 4 อย่างย่ังยืน 3) มีความเป็นไทย คือ 
จะต้องสํานึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนไทย มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกําหนด และอื่น ๆ ด้วยที่รัฐธรรมนูญ
ไม่ได้กําหนด 4) มีความเป็นธรรม หมายถึง มีธรรมะอยู่ในใจ มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
ส่วนตัวมั่นใจว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสําคัญของทั้ง 2 คํา ตราบใดที่ผู้บริหารและองค์กร
ต่าง ๆ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ตราบน้ัน ผู้น้ัน องค์กรน้ันจะประสบความสําเร็จ จะได้รับ 
ความเคารพนับถือศรัทธา ได้รับการยอมรับ ความร่วมมือ ความเช่ือมั่น และการยกย่องสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติ 
ก็จะอ่ิมเอิบใจ และมีความสุข 5) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความจงรักภักดี สิ่งเหล่าน้ีมี
ความหมายอยู่ในตัวเอง ไม่จําเป็นต้องขยายความ 6) มีการประพฤติ ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี การที่ผู้บังคับ 
บัญชาประพฤติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างสมํ่าเสมอจะเป็นสื่อการสอนที่ดี และเร็วกว่าใช้สื่ออย่าง
อ่ืน 7) มีความรัก คือ ความหวงหาอาทร ตราบใดที่เรามีความรักต่องาน ตราบน้ันเราก็จะทุ่มเทเพ่ืองาน 
จะสนุกสนาน ภูมิใจ และปรารถนาดีต่องาน 8) มีความสํานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ 
แผ่นดิน แต่การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ความหมายโดยรวมกว้างขวางมาก จึงขอเรียนสั้น ๆ ว่า โปรด 
ถามตัวเองว่าต้ังแต่เกิดมาเป็นคนไทย เราได้ทําอะไรที่เป็นคุณ และโทษต่อแผ่นดินของเราบ้าง สัญญา
กับตัวเองว่าเราจะรักษาแผ่นดินไทยของเรา ตามหน้าที่และบทบาทของเรา เราจะไม่ทําอะไรท่ีเป็นผล
เสียหายต่อแผ่นดินไทย ปฏิญาณตนต่อพระสยามเทวาธิราชว่า เราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดิน 9) มี
พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว ยึดถือในการดํารงชีวิต ซึ่งพระบรมราโชวาท 
และพระราชดํารัสที่พระราชทานให้เราในช่วง 60 ปี มีเป็นร้อย ขอให้ไปอ่านดูแล้วจะพบว่าหากเรายึดมั่น 
ตามพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสอย่างเคร่งครัด สม่ําเสมอ เราจะมีแต่ความสุข ความสงบ 
บ้านเมือง จะเรียบร้อย จะพัฒนามีความรักสามัคคี คนดีจะได้รับหน้าที่สําคัญในชาติบ้านเมือง คนไม่ดี
ก็ยากท่ีจะก่อความวุ่นวายได้ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2549) นอกจากนี้พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี กล่าวว่า 
แนวทางการบริหารคน เพ่ือความสําเร็จขององค์กร ที่ได้เขียนในหนังสือ “บริหารคนให้สําราญ บริหาร 
งานให้สัมฤทธ์ิ” โดยท่านต้ังข้อสังเกตว่าคน คือองค์รวมของวิวัฒนาการสูงสุด ดังน้ันการอยู่กับคนให้
ราบรื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ย่ิงการบริหารคนให้ประสบความสําเร็จ ยิ่งต้องใช้สติปัญญา และศิลปะขั้นสูง แต่ 
ถ้าหากใครทําได้คน ๆ น้ันนับเป็นยอดคน เหมือนกับนักปราชญ์ท่านหน่ึงเคยกล่าวว่า สุดยอดของการ
ทํางานคือการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับคนให้ประสบความสําเร็จ ธรรมะกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่แยกจาก
กันไม่ได้ ถ้าเราแยกออกจากกันเมื่อไหร่ การบริหารน้ันก็ล้มเหลว ไม่มีใครฟัง เสมือนการบริหารแต่ไม่มีคน 
ทําตาม และทุกองค์กรล้วนเป็นอย่างน้ีทั้งสิ้น ดังน้ันถ้าผู้บริหารไม่มีศักยภาพที่จะบริหาร เพราะขาด
หัวใจคือธรรมะถึงใช้อํานาจบริหารก็ไม่มีคนทําตาม ดังน้ัน ธรรมะในการบริหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นขาด
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ไม่ได้ และก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยว่าจะมีวุฒิภาวะในการนํามาใช้อย่างไร และเหมาะกับสถานการณ์
ใด แต่สําหรับท่าน ว. วชิรเมธี มองว่าทฤษฎีผู้บริหารน้ันมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ  

1) ผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟ เปรียบผู้บริหารเหมือนพนักงานรถไฟมักจะไปตามราง มี
โบก้ีรถไฟ มีรางรถไฟ ขึ้นไปขับรถไฟ ไปตามราง จากสถานีต้นทางถึงปลายทาง น่ันหมายความว่าไม่
คิดอะไรใหม่ ไม่ท้าทายไม่ลงทุนไม่ปรับปรุงไม่แสวงหาบริการเสริมไม่ขายบริการ ขับไปเร่ือย ๆ ปล่อยให้ 
ระบบไหลไปตามกลไกของมันเองโดยที่ตนเองแทบไม่แตะส่วนใด ๆ กลายเป็นผู้บริหารประจําเวลามี
ใครถามอะไรถ้าเร่ืองยังมาไม่ถึงต่อให้มารบกันอยู่หน้าบริษัทหรือเรียกประชุม คําตอบคือยังไม่ได้รับ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องว่ากันไป จัดเป็นผู้บริหารที่ไม่มีการวางแผน ปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจไม่ต้องทุก
อย่างเป็นไปตามปกติว่ากันไปตามขั้นตอน  

2) ผู้บริหารแบบนายแพทย์ เป็นนักแก้ปัญหา เวลาปัญหาเกิดขึ้นจะหาสมมติฐาน หาสาเหตุ 
หาวิธีการแล้วลงมือผ่าตัด เยียวยารักษาถ้าเยียวยารักษาได้ นายแพทย์จะมีความสุขมากดังน้ัน ผู้บริหาร 
แบบนายแพทย์จึงเป็นผู้บริหารนักทํางานแต่ก็เหมือนนายแพทย์คือ ถ้าไม่มีการเข็นผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล 
ก็ไม่ทําอะไรเหมือนกัน ถ้าผู้ป่วยมาไม่ถึงถึงเวลานัดหมายแล้วคนไข้ยังไม่มาก็อาจจะอยู่เฉย ๆ แต่เมื่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉินมาเข้ามาถึงจะลงมือทํางาน อย่างไรก็ดี ผู้บริหารแบบนายแพทย์ยังดีกว่าผู้บริหารแบบ
พนักงานรถไฟที่ว่ากันไปตามข้ันตอน แต่ผู้บริหารแบบนายแพทย์พอมีปัญหาก็ลุกข้ึนมาแก้ไขผู้บริหาร
แบบน้ี เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีของระบบที่ดี แต่ค่อนข้างขาดวิสัยทัศน์ในการรุกคืบไปข้างหน้า ยังจํากัด
พ้ืนที่อยู่เฉพาะในองค์กรเท่าน้ัน  

3) ผู้บริหารแบบชาวนา ผู้บริหารที่เอาธรรมชาติเข้าว่า สบาย ๆ คือไม่คิดอะไรใหม่ ๆ จํากัด 
อยู่ในพ้ืนที่ของตัวเองเท่าน้ัน จะไม่ขยายตลาดเพ่ิมและผู้บริหารชนิดน้ีจะจํากัดพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบมี
มาเท่าไหร่จะจํากัดอยู่แค่น้ัน ไม่คิดโครงการล่วงหน้า ปฏิทินงานไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาซับซ้อน พนักงาน 
ในองค์กรน้ี น่ังเฉย ๆ เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่มีงานพิเศษเข้ามา ไม่มีความท้าทายไม่ต่ืนเต้น แต่ผู้บริหาร 
แบบชาวนายังดีคือมุ่งผลผลิต ถึงแม้จะไม่ทํางานหวือหวา แต่ชาวนาท่ีดีก็คือยังหวังที่จะมีผลผลิตที่ดีเสมอ 
เช่นเดียวกับผู้บริหารที่ไม่เพ่ิงงานใหม่ แต่ยังพยายามท่ีจะบริหารงานหน้าตักให้มีผลงอกเงยก็นับว่า
เป็นผู้บริหารท่ีใช้ได้  

4) ผู้บริหารแบบชาวประมง เป็นนักเสี่ยง นักท้าทาย และนักแสวงโชค เพราะมีความเช่ือมั่น 
ในตนเองสูง กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา และกล้ารับผิดชอบ ข้อดีของชาวประมงคือถ้าไม่มีทักษะคุณก็จะ
จับปลาไม่ได้ แต่ข้อเสียคือความเสี่ยงแต่ส่วนมากแล้วชาวประมงก็กล้าที่จะเสี่ยงเพราะถ้าเสี่ยงจนเกิด
ทักษะแล้วความเสี่ยงจะกลายเป็นโชค เราจึงเรียกผู้บริหารที่กล้าท้าทายว่านักเสี่ยงโชค ดังตัวอย่าง 
“สตีฟ จอบส์” ผู้ก่อต้ัง Apple พอบริษัทมีทรัพย์สินกว่าพันล้านจู่ ๆ ก็ถูกลูกน้อง และผู้ถือหุ้นไล่ออกจาก 
บริษัทที่ตัวเองต้ังมากับมือ สตีฟ จอบส์ต้องออกไปเหมือนหมาหัวเน่า แต่เขาหายไปคร่ึงปีและยังมี
สัญชาตญาณผู้บริหารแบบชาวประมงแล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่า เราแค่ถูกไล่ออกจากบริษัท แต่ศักยภาพใน
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การคิดงานยังอยู่กับเราครบทุกอย่าง พอคิดขึ้นได้เขาก็เดินหน้าจดทะเบียนบริษัทใหม่ช่ือว่าเน็กซ์ 
บริษัทน้ีผลิตคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นคู่แข็งกับแอปเปิลไม่กี่ปียอดขายของบริษัทเน็กซ์ก็เท่ากับแอปเปิลจน
ทําให้แอปเปิลเข้าตาจน ในที่สุดต้องรวมกิจการกันจากน้ันจอบส์ก็เข้ามาบริหารเองต้ังแต่วันน้ันจน
วันน้ี จอบส์กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกนอกจากน้ีท่าน ว.วชิรเมธีได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้นําที่ดีต้องมี
ธรรมะ ถ้าผู้นําไม่มีธรรมะก็ยากที่จะเป็นผู้นําที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้นําเปรียบเหมือนโคจ่าฝูง 
เวลาว่ายนํ้าถ้าโคจ่าฝูงว่ายตรง โคตัวอ่ืนก็ว่ายตรง แต่ถ้าโคจ่าฝูงว่ายคด โคตัวอ่ืนก็ว่ายคดเช่นกัน คน
เป็นผู้นําถ้ามีธรรมะประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็มีธรรมะ ถ้าไม่มีธรรมะประชาชนผู้อยู่ภายใต้
ปกครองก็ไม่มีธรรมะเช่นกัน ดังน้ันผู้นํากับธรรมะมีส่วนเก่ียวข้องกัน กล่าวได้ว่าผู้นําจะเป็นคนดี
หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับระดับธรรมะในหัวใจของผู้นําเป็นสําคัญ (ว.วชิรเมธี, 2550) 

2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะไว้หลายท่านอาทิ พรพิมล 

นิยมพันธ์ุ (2550, หน้า 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะหรือพฤติกรรม ที่แสดง 
ออกของบุคคลแต่ละบุคคลที่บ่งบอกถึงลักษณะประจําตัวของบุคคลเหล่าน้ันให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน เช่น 
เดียวกับ บุษราภรณ์ จรดล (2550, หน้า 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคุณลักษณะ หมายถึงคุณลักษณะ
หรือสิ่งที่ช้ีให้เห็นเฉพาะตัวของบุคคลผู้น้ันทั้งที่มีมาแต่กําเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นการ
แสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได้ อีกทั้งยังให้ความหมายของคําว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง 
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะที่มีต้ังแต่กําเนิดและที่ได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ลักษณะนิสัย 
บทบาททักษะ ความรู้ความชํานาญ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลสําเร็จ ในปีเดียว 
กัน กนกกรานต์ คชชะ (2550, หน้า 5) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะ 
หรือพฤติกรรมหรือสิ่งที่แสดงออกทางบุคลิกภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนหรือเป็นไปตามที่ต้องการ ปีต่อ 
มา จิรินทร์ แสกระโทก (2551, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ช้ีให้เห็น
ลักษณะประจําตัวของบุคคล ซึ่งสามารถสังเกตและเห็นได้จากพฤติกรรมหรือการกระทําที่เป็นการ
แสดงออกของบุคคลน้ัน และยังได้ให้ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
สิ่งที่ช้ีให้เห็นลักษณะประจําตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถสังเกตและเห็นได้จากพฤติกรรม
หรือการกระทําที่เป็นการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร 
งานสถานศึกษา เช่นเดียวกับ ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 7) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร 
มืออาชีพ หมายถึง ลักษณะส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาและแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การกําหนดเป้าหมายในการทํางาน กําหนดนโยบายและวิธีการทํางานที่ชัดเจนสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีเดียวกัน ธวัชชัย ยวงคํา (2552, หน้า 7) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้นํา หมายถึง ความ 
สามารถในการบังคับบัญชาของผู้บริหาร ทักษะในการใช้วิธีการบังคับบัญชาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ 
อย่างใดอย่างหน่ึง สองปีต่อมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2553) มาตราที่ 4 ซึ่งได้มีการ
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ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก บัญญัติว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า 
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน ต่อมา พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554, หน้า 253) ได้ให้ความหมายของคําว่า คุณลักษณะไว้ว่า 
คุณลักษณะ หมายถึงเคร่ืองหมายหรือสิ่งที่ช้ีให้เห็นความดีหรือลักษณะประจํา 

จากความหมายคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีนักวิชาการได้กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง เครื่องหมาย คุณสมบัติ กระบวนการเฉพาะตัวของผู้บริหารที่ผลักดัน
บุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน  

2.1.2 ความสําคัญของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความสําคัญของคุณลักษณะไว้หลายท่าน อาทิ สิงห์ 

ย้ิมแย้ม (2550, หน้า 29-30) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณลักษณะ 
ดังน้ี 

1) มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใส่ใจความรู้สึกความเป็นอยู่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ใช้เหตุผลแก้ปัญหา 

2) มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจการ
วินิจฉัยสั่งการ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศกํากับติดตาม การวัด
ประเมินผล มีความรู้ความสามรถด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3) มีทักษะด้านสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นอกเห็นใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน มีนํ้าใจสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง 

4)  มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีการแสดงออกเหมาะสมตามกาลเทศะ 
5)  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละมีวินัย

ยุติธรรม 
ภายในปีเดียวกัน เฟลทเชอร์ (Fletcher, 2008, pp. 435-436) กล่าวว่าผู้นําจําเป็นต้อง

เข้าใจในเรื่องของความหลากหลาย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเน่ืองจากฐานะของผู้นําน้ันมี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานการจัดการศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียนซึ่งสืบเน่ืองมาจากหลายสิ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรม หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์ อีกทั้ง ธีระ รุญเจริญ (2550, 
หน้า 7) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ 
หรือปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีอํานาจในการตัดสินใจ รวมท้ัง
การกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดีทั้งทางด้าน
คุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี เป็นผู้นําวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ จึงจะนําไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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ปีต่อมา พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หน้า 172) กล่าวว่าความสําคัญของผู้บริหารคือ การหาคุณลักษณะ 
ทั่วไปของผู้นําที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เช่น ความริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนให้ผู้นําประสบ
ความสําเร็จในสถานการณ์หน่ึงแต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของผู้นําที่อยู่อีกสถานการณ์หน่ึงซึ่ง
แตกต่างออกไป ต่อมา ดารุณี พิพัฒนผล, ภิเษก จันทร์เอ่ียม และอรสา โกศลานันทกุล (2553, หน้า 17) 
กล่าวว่าผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญต่อการจัดการทางการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้นําจะส่งผลต่อการพัฒนา 
การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีมีปฏิภาณ
ไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจมี 
ความเข้าใจบุคลิกทั่วไปและเข้าใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ประสานงานได้ดี มีความเช่ือมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนและความ
ยุติธรรม ลักษณะดังกล่าวไม่ได้หากันง่าย ๆ ในสถานศึกษาที่หายากย่ิงกว่าน้ัน คือ ภาวะผู้นําหรือความ 
เป็นผู้นํา ในปีเดียวกัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 77) กล่าวถึงผู้บริหารสถาน 
ศึกษาท่ีสามารถนําพาให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านได้น้ัน ต้องอาศัยคุณสมบัติที่
สําคัญ คือมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่
เสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้
ระบบประกันคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนางาน ปีต่อมา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553, หน้า 31) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา มุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สร้างวัฒนธรรม 
คุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาและ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวกับ เร็ดดิน (Reddin, 1970, อ้างถึงใน กัลยาภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา, 
2554, หน้า 18-19) กล่าวว่าโดยธรรมชาติมนุษย์มีลักษณะผู้นําพ้ืนฐานอยู่ในตัว 4 แบบดังน้ี 

1) ลักษณะผู้นําแบบเอาเกณฑ์ (Separated) เป็นแบบของนักอนุรักษ์นิยมชอบของเก่ายึด
ตัวเองเป็นที่ต้ังจึงไม่เอาใคร อดทน เก็บตัว เจ้าระเบียบ จึงเป็นคนยึดถือและต้องทําอะไรตามกฎเกณฑ์ 
มีความระมัดระวังในการทํางานมากเน่ืองจากกลัวผิดไม่อยากทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพราะกลัวว่าถ้าคน
อ่ืนทําผิดตัวเองจะต้องผิดด้วยเพ่ือไม่ให้มีความผิดก็เลยไม่ทํางานหรือทํางานให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น
เท่าน้ันและยังเป็นคนท่ีไม่เอาเพ่ือนเอาฝูงหรือจัดว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนเพราะไม่เอาทั้งงานและคน 
นับเป็นลักษณะผู้นําที่ต่ําที่สุด 

2) ลักษณะผู้นําแบบเอางาน (Dedicated) เป็นแบบของคนที่เอาการเอางานยึดถืองานเป็น
หลักใหญ่ในใจมุ่งมั่นในงานมาก ขยัน มั่นใจ กล้าทํา มีความคิดริเริ่ม ชอบกําหนดงานให้ผู้อ่ืนไม่คิดถึง
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จิตใจของผู้อ่ืนจึงไม่เอาใคร ไม่มีเพ่ือน สรุปว่าเป็นคนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์น่ันก็คือ เน้น
ที่งานมากกว่าคน 

3) ลักษณะผู้นําแบบสัมพันธ์ (Related) เป็นลักษณะคนที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลักใน
การทํางานเอาใจคนทุกระดับไม่ต้องการให้ใครเกลียดจึงมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับคนทุกคน
ยอมรับผู้อ่ืนเห็นใจคนอื่นไม่อวดตัวทําอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใครให้ความสําคัญเร่ือง
สัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเร่ืองการงาน น่ันคือ บุคคลประเภทที่เน้นที่คนมากกว่างานถ้าจะต้อง
เลือกระหว่างคนกับงานผู้นําประเภทน้ีจะเลือกเอาคนไว้ก่อนงานมาทีหลัง 

4) ลักษณะผู้นําแบบประสาน (Integrated) เป็นลักษณะของคนที่ให้ความสําคัญแก่งาน
และคนไปพร้อมกัน เท่า ๆ กัน โดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
กันทํางานก็จะได้ผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ผู้นําประเภทน้ีจะมีศิลปะการจูงใจสูงพยายามให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในงานทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจัดเป็นผู้นําแบบอุดมคติ
ลักษณะผู้นําพ้ืนฐานทั้ง 4 แบบน้ีจะอยู่ในตัวบุคคลทั้งที่ยังเป็นมนุษย์ดิบหรือเป็นมนุษย์ดิบ ๆ สุก ๆ ที่
ไม่มีสิ่งห่อหุ้มเลยลักษณะผู้นําพ้ืนฐานของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนไปเองจากแบบหน่ึงเป็นอีกแบบหน่ึง
หรือขยายไปใช้อีกแบบหน่ึงพร้อม ๆ กัน หรืออาจจะหดกลับมาเป็นแบบเดิมของตนก็ได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
การอบรมบ่มนิสัยสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งห่อหุ้มร่างกาย ทั้ง 2 ช้ัน ที่กล่าวมา 
แล้วและที่สําคัญที่สุด คือ ความต้ังใจของผู้น้ันที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงลักษณะผู้นําของตนเองมีมาก
น้อยแค่ไหน สี่ปีต่อมา ธนาวดี ทองเอม (2558, หน้า 15) ได้สรุปความสําคัญคุณลักษณะของผู้บริหาร
ไว้ดังน้ี ผู้บริหารจะต้องรู้จักเปรียบเทียบคุณลักษณะความแตกต่างกับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นตัวจักร
สําคัญในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถตัดสินได้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร นําพา 
องค์กรไปสู่ทิศทางใด รู้จักเช่ือมโยงเหตุการณ์และนํามาผสมผสานประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือแก้ 
ปัญหาของหน่วยงานได้ เช่นเดียวกับ สัมมา รธนิธย์ (2560, หน้า 37-38) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริหาร มี
ความสําคัญเน่ืองจากการบริหารเป็นกระบวนการหรือกลไกการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนําเทคโนโลยีและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพทําให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการร่วมแรงและความต้ังใจ
ของกลุ่มบุคคลทุกคนในองค์กรโดยมีจุดหมายเดียวกันคือความสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้
กําหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมท่ีมีการรวมตัวกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนขนาดต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการทํางานร่วมกัน การทํางานร่วมกัน 
จะเป็นไปด้วย ความราบรื่นและยังเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มหรือสังคมจําเป็นต้องมีการจัดระบบ
ระเบียบและกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารที่มีคุณภาพเพ่ือนําพา
องค์กรหรือสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 

จากความสําคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่าความสําคัญ
ของคุณลักษณะของผู้บริหารหมายถึง ผู้ที่เป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการหน้าที่ของแต่ละคนให้
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ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถปรับลดหรือเพ่ิมเติมทรัพยากรได้ตามความจําเป็นในทิศทาง
เดียวกันจะทําให้เกิดศักยภาพมากขึ้นผู้นําจะต้องเอาความเก่ง ความดีของแต่ละบุคคลออกมาร่วมกัน
ทํางานให้สําเร็จ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่หลักในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จอย่าง

มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการบริหารงาน จากการศึกษา
ค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะไว้หลายท่านอาทิ 

ดรัคเกอร์ (Drucker, 1958, p. 150) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นําดังน้ี 1) มีความ 
พร้อมทั้งกายใจสมอง 2) มีความชํานาญพิเศษ 3) มีอํานาจในตัวเอง 4) รอบรู้ทุกอย่างที่สามารถทําได้ 
5) แสวงหาสิ่งที่ดี 6) ตรงต่อระเบียบ 7) รู้จักที่ตํ่าที่สูง 8) การแสดงท่าทางไม่ขัดตา สองปีต่อมาฟลอร์ 
(Flores, 1960, p. 7) พบว่าบุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลได้แก่ลักษณะทางกาย สติปัญญา กําลังใจ 
สังคมและอารมณ์ ห้าปีต่อมา รัช (Ruch, 1965, p. 5) เสนอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวของบุคคล
ได้แก่ ลักษณะภายนอกท่ีเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะ
ของแต่ละคน แต่เมื่อพิจารณาถึงที่มาของบุคลิกภาพแล้ว อาจกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพของคนไม่ใช่สิ่งที่
เกิดมาพร้อมกับบุคคลน้ัน ยกเว้นรูปร่าง หน้าตา สัดส่วน สีผิวของร่างกายแล้ว นอกจากน้ี เกิดจาก
การฝึกฝนอบรม เรียนรู้จากประสบการณ์ภายหลังทั้งสิ้น ในปีต่อมา แชคส์ (Sachs, 1966, pp.3-4) 
ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของผู้นําที่ดีต้องประกอบด้วย 1) มีความเข้าใจตนเอง 2) ยอมรับฟังและเคารพ 
ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3) มีความเข้าใจในสถานการณ์ของผู้ร่วมงาน 4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
5) สามารถนําความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน สองปีต่อมา ดอลล (Doll, 
1968, pp.153-155) ได้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารทางการศึกษาควรมีลักษณะ ดังน้ี 1) ควรเป็นคนที่มี
ลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้นําควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อความต้องการหรืออารมณ์ของสมาชิก 
ในกลุ่ม 2) ควรเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ มีความต้องการส่วนตน เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีความต่ืนตัว
อยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) ควรได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มและพฤติกรรมของ
ผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่ม มีความคิดไม่ต่างหรือห่างจากความคิดของกลุ่ม 
มากนัก 4) ควรเป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้ 5) สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 6) เป็นผู้มีสติปัญญา 
7) สนใจและรู้ในบทบาทของการเป็นผู้บริหารเป็นอย่างดี 8) มีความรับผิดชอบสูง ห้าปีต่อมา สแตท
และคณะ (Stadt and others, 1973, pp. 49-53) ได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันว่าคุณลักษณะที่ดีของ 
ผู้บริหารที่ดีควรมีดังน้ี 1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน 2) เป็นที่พ่ึงของคนอื่นหรือพ่ึงพาอาศัยได้ 
3) มีความกล้า กล้าที่จะคิด กล้าที่จะเสี่ยง 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถที่จะแบ่งงานให้ผู้อ่ืน 
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ช่วยปฏิบัติ 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพ 8) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 9) มีความสามารถในการส่ือความคิด 
10) แข็งแรงมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญา 12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถใน
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ต่อมา กิลฟอร์ด (Guilford, 1975, pp.6-8) ได้กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของ 
ผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะประจําตัวของแต่ละบุคคลน้ันมี 7 ลักษณะซึ่งจะประสานสัมพันธ์กัน
เป็นลักษณะรวมของบุคคลและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 1) ความ
สนใจ 2) ความต้องการ 3) เจตคติ 4) ความถนัด 5) สภาพทางอารมณ์ 6) สรีรวิทยา และ 7) รูปร่างภายนอก 
จากการประสานสัมพันธ์กันของลักษณะรวมเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว จึงทําให้บุคคลมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป การที่บุคคลมีคุณลักษณะแบบใดยอมเกิดจากหลายปัจจัย คุณลักษณะ
บางส่วนมีติดตัวมาแต่กําเนิด แต่บางส่วนเกิดจากการพัฒนาข้ึนมา หรือเกิดจากผลของการติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในบริบทต่าง ๆ ดังน้ัน คุณลักษณะของผู้บริหารจึงมีลักษณะเป็นของเฉพาะของ 
บุคคล เป็นผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลทั้งที่เปิดเผยและซ้อนเร้น ซึ่งมีผลต่อการกําหนด
แบบแผนวิธีการคิดและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ต่อมา เทรวาทา (Trewatha, 1982, p.388) 
ได้จําแนกคุณลักษณะผู้นํา ไว้ 4 ด้าน คือ  

1) คุณลักษณะทางกาย ประกอบด้วยความสูง นํ้าหนัก รูปร่างหน้าตา ความมีพลังและความ 
ทนทานของร่างกาย  

2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความทะเยอทะยาน ความเช่ือมั่นในตนเอง
ความซื่อสัตย์ ความมานะและความด้ือรั้น ความมีจินตนาการ  

3) คุณลักษณะทางสังคม ประกอบด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความแนบเนียนความเช่ือถือ
ความมีฐานะ ความสามารถที่จะร่วมงาน  

4) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยความสามารถในการพูด ความรอบรู้ความสามารถใน 
การวินิจฉัย ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถในการทํางาน ความสําเร็จและความรับผิดชอบ 
ต่อมา แมคคอมิกส์และเอลเจน (McCormick & Llgen, 1985, p.65) ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร 
อันประกอบด้วย 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) การสื่อสาร 3) ความฉลาดทางอารมณ์ สี่ปีต่อมา ยุคล์ 
(Yukl, 1989, pp.173-176) ได้สรุปการศึกษาของสต๊อกดิล (Stogdill) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นํา 
(Leader Traits) ไว้ดังน้ี สต๊อกดิล (Stogdill, 1974, pp.17-23) ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้นําที่ทําระหว่างปี ค.ศ.1903-1948 จํานวน 124 เรื่อง และสรุปคุณลักษณะของผู้นําที่ช่วยให้กลุ่ม
สามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไว้ดังน้ี 1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 2) ความพร้อม 
(Alertness to the need of others) 3) ความเข้าใจในงาน (Understanding of the task) 4) ความ 
ริเริ่ม และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา (Initiative and persistence in dealing with problems) 5) ความ
เช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence) 6) ความต้องการที่จะรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility) 
7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม (Occupy a position of dominance and control) อย่างไร
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ก็ตามการที่ผู้นําจะมีลักษณะอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย สรุปว่าผู้ที่จะเป็นผู้นําคนอ่ืน มิใช่
สามารถจะเป็นได้โดยการอาศัยแต่เพียงการมีคุณลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของผู้นําเท่าน้ัน 
เพราะคุณลักษณะของผู้นําจะมีความสัมพันธ์หรือเข้ากันได้กับลักษณะกิจกรรมและเป้าหมายของผู้
ตามด้วย รวมทั้งได้กําหนดลักษณะของผู้นําที่ดีไว้ 6 ด้าน คือ  

1) คุณลักษณะด้านกายภาพ หมายถึง การมีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ สุขภาพ กริยา มารยาท 
การแสดงออกและการแต่งกายที่เหมาะสม ลักษณะด้านกายภาพเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่ืนมองเห็น จึงมีความ 
สําคัญเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประทับใจแก่ผู้พบเห็น  

2) คุณลักษณะด้านภูมิหลังส่วนบุคคล หมายถึง ประวัติครอบครัว สภาพการอบรมเล้ียงดู 
การศึกษา สถานทางสังคมและเศรษฐกิจครอบครัวของผู้นํา แต่ถ้าผู้ที่มีภูมิหลังส่วนบุคคลที่ดีย่อมมี
โอกาส มากกว่าในการพัฒนาทักษะผู้นําของตน เพราะมีการสนับสนุนให้ได้รับความรู้ ความสามารถ
โอกาสมากกว่า  

3) คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ หมายถึง การมีความเฉลียวฉลาด ฉับไวทาง
ความคิด มีความรอบรู้ มีเหตุผล มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจได้ถูกต้องทันเหตุการณ์โดยคุณลักษณะผู้นําน้ีมี
ความจําเป็นอย่างย่ิง เพราะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความคิด การตัดสินใจ ในภาระงานบริหาร 
อยู่เสมอ  

4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของผู้บริหาร อันเป็นที่รับรู้โดย 
ทั่วไป เช่น ความกล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น และลักษณะภายใน เช่น ความคิด ทัศนคติความสนใจ 
ซึ่งทําให้มีความแตกต่างจากคนอ่ืน  

5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
กระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จ มีนิสัยรักการทํางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 
ของผู้นํา ดังน้ัน ผู้นําต้องมีและใช้คุณลักษณะของตน เพ่ือปฏิบัติงานด้านการบริหารและส่งเสริมการปฏิบัติ 
งานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สําเร็จร่วมกัน  

6) คุณลักษณะด้านสังคม หมายถึง ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี มีความ 
สามารถส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและไว้วางใจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติ
แล้วผู้นําต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนเสมอ ความสามารถในการบริหารงาน ความดึงดูดใจ ความร่วมมือ 
การดูแลเอาใจใส่ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับสังคม และ เฮาส์ (House, 1971) 
แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เห็นว่า ผู้บริหาร (Manager) คือ ผู้ใช้อํานาจทางการ (Authority) ซึ่งมา 
กับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังเพ่ือให้สมาชิกขององค์การยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึง ประกอบ 
ด้วย การนําวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของผู้นําลงสู่การปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคนทํางานในองค์การ 
ตลอดจน การแก้ปัญหาประจําวัน ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ต่อมา บาร์นาร์ด (Barnard, 1995, 
pp.93-100) ได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ดังน้ี 
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1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน ความมีชีวิตชีวา หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวต่ืนตัวอยู่
เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิดปรับตัวได้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ความทนทาน คือ ความ สามารถใน
การทํางานต่อเน่ืองกันได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นเวลานาน ทนต่อความลําบากเจ็บชํ้าได้โดยไม่ปริปาก
บ่นหรือแสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ใดพบเห็น ส่วนความมีชีวิตชีวาความคล่องตัวว่องไวแจ่มใสร่าเริงทําให้
ผู้นํามีเสน่ห์ถูกใจคน ความอดทนทําให้ผู้นํามีโอกาสหาประสบการณ์ได้มากเรียนรู้ได้ตลอด เวลาโดยไม่
หยุดย้ังทําให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์และทําให้ได้รับความสําเร็จในงานได้ง่าย เพราะงาน
บางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะให้พักผ่อนได้ ความร่วมมือของบุคคลากรอ่ืนขึ้นอยู่กับความ
เอาจริงเอาจังของผู้นําในการทํางานด้วยเหมือนกัน 

2) ความสามารถในการตัดสินใจ ผู้นําที่ดีต้องตัดสินใจเร็วและเต็มใจเสมอที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ
ด้วยตนเองในเมื่อปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นการรู้จักตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของความเช่ือมั่นในตนเอง ถ้าผู้นํา
มีความเช่ือมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดี การตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทําให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
กระทําได้โดยทันท่วงที ความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อาจทําให้เกิดความ
เสียหายแก่งานและอาจทําให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ 

3) ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถน้ีถ้าผู้นําขาดเสียแล้ว ไม่ว่าจะมีความสามารถ อ่ืนมาก
เพียงใดก็ตาม ยากท่ีจะนําคนจํานวนมาก ๆ ได้ยากท่ีจะทํางานได้สําเร็จ เพราะหน่วยงานจะดําเนิน ไปได้
โดยคนหมู่มาก ผู้นําที่สามารถชักจูงใจคน หมายถึง ความสามารถในการสนทนาความเป็นนักพูด
สามารถแสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ วางตัวให้ผู้อ่ืนเลื่อมใส ความ 
สามารถจับจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได้ รู้จักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เสียงาน และรู้จักขัดในสิ่งที่ควร 
นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาได้ดีผู้อ่ืนเข้าใจง่ายตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของ
ตนเองออกมาให้ผู้อ่ืนเห็นได้ชัด 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง สภาพอารมณ์ของบุคคลที่มีความรู้สึกเสียใจไม่พอใจเม่ือไม่ได้
ทําในสิ่งอันควรทําหรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเป็นความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรใน
เชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผู้นําที่ดีย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจ
ยอมรับขณะเดียวกัน เมื่อรับหน้าที่ได้มาแล้วจะบากบ่ันทําหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่ทอดทิ้งแม้แต่อุปสรรค
บางประการมาเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จําเป็นสําหรับผู้นําทุกคน 

5) ความฉลาดมีไหวพริบ สมองเฉียบแหลมเต็มไปด้วยความรู้ทันโลกทันเหตุการณ์เป็นสิ่งที่
จําเป็นที่สุดสําหรับผู้นําทุกประเภท ความฉลาดมีไหวพริบจะมีก็ต่อเมื่อผู้นําเป็นคนดีมีความรู้ดีรู้งาน
นโยบายและวัตถุประสงค์ของงานแจ่มชัดและกระบวนการวิธีการบริหารงานมีความสามารถในการ
วินิจฉัยสั่งการเป็นพหูสูต คือ รอบรู้และสนใจในเรื่องต่าง ๆ รอบด้าน มีความคิดริเริ่มและที่สําคัญที่ สุด
คือร่างกายจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแออารมณ์ไม่มั่นคงไม่ว่าจะ มี
ระดับสมองหรือเชาว์ปัญญาสูงเพียงใด การใช้สมองและเชาว์ปัญญาย่อมบกพร่องผิดพลาดได้เสมอ 
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ในปีเดียวกัน คอตเตอร์ (Kotter, 1999) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า การบริหาร
จัดการ (Management) หมายถึง ความสามารถ ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ การบริหาร 
จัดการที่ดีทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแผนงานที่เป็นทางการ มีโครงสร้างขององค์การท่ี
แน่นอนชัดเจน และมีการกํากับดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน ส่วนภาวะผู้นําหมายถึง ความ 
สามารถในการเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้นําเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็น ตัวกํากับทิศทาง 
ขององค์การในอนาคต จากน้ันจึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และ สร้างแรงดลใจ 
แก่คนเหล่าน้ัน ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ปีต่อมา สุรศักด์ิ ปาเฮ (2543, 
หน้า 72-73) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ไปอย่างมากมายในปัจจุบัน ว่าควรมีลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญ ดังน้ี 1) มอง
กว้างไกลอย่างต่อเน่ืองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Visions) สามารถที่จะกําหนด 
กลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic Management) 2) สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze 
Situation) เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 
3) ไวต่อการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์กรทั้งในและนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมท้ังรู้จักวิเคราะห์ความเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอีกด้วย 4) ความสามารถ 
ในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล (Effective Communication) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้ทั่วถึงทุกระดับขององค์กร หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ (It) เป็นอย่างดี 5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources Management) ต้องสามารถวางแผนบุคคล สรรหา คัดเลือก กําหนดระบบ
งบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ทราบแนวคิด ทัศนคติต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น และนํามาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหาร สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ปีต่อมา 
ถวิล อรัญเวศ (2544, หน้า 17-18) ได้ให้ทรรศนะนักบริหารมืออาชีพว่าควรจะมีลักษณะดังน้ี  

1) กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหาร 
มืออาชีพต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินัจฉัยสั่งการเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลใน
การตัดสินใจ  

2) ไวต่อข้อมูลนักบริหารมืออาชีพ จําเป็นต้องเป็นคนที่ทันสมัย ไวต่อข้อมูลหรือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะน้ัน จําเป็นต้องเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ  

3) เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สามารถมอง 
เห็นภาพในอนาคตและแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

4) ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน คือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีการ
สร้างสรรค์ผลงาน ให้ปรากฏต่อสายตาเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ  
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5) ประสานสิบทิศ นักบริหารมืออาชีพจําต้องเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับหน่วยงาน 
หรือบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และสามารถขจัดปัดเป่าปัญหา
ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้  

6) คิดสร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ ๆ จะต้องคิดหาวิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
7) จูงใจเพ่ือนร่วมงาน จําเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจเพ่ือนร่วมงาน ให้เกิดความ 

กระตือรือร้นในการทํางาน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม รู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบําเหน็จ ความชอบ  

8) ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค ที่กําลัง
เผชิญ และพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข ไม่หนีปัญหา
และไม่หมกไว้  

9) รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัวตาม
เหตุการณ์น้ัน ๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องดําเนินการในสายกลาง แต่ในบางคร้ัง
ต้องมีความเด็ดขาด  

10) บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ ในปีเดียวกัน สมบัติ บุญประเคน (2544, หน้า 20-21) ได้แสดงทรรศนะ 
เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า แบบผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจะ 
ต้องประกอบด้วย 6 ป ดังน้ี 1) ปฏิรูป การทํางานของผู้บริหารแบบนี้จะเป็นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยน
หน่วยงาน และพัฒนางานตลอดเวลา การดําเนินงานต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ ต้องกระตือรือร้นในการทํางานอยู่เสมอ 2) ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจะต้องพบกันครึ่งทางหาแนวทางที่พึงประสงค์ให้ได้ ผู้บริหารจะต้อง
ตัดสินปัญหาที่ไม่มีทางออกให้ได้ ผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกภาพ และการทํางานเป็นประชาธิปไตย จึงจะ
เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 3) ประสาน เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ทําตนเป็น
แบบอย่างที่ ดีการทํางานจะคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญ รู้จักใช้ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาดีมาก ให้เกียรติปูน
บําเหน็จรางวัล และยกย่องอย่างสมศักด์ิศรีไม่แย่งเอาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4) ประนีประนอม 
บุคลิกลักษณะของผู้บริหารแบบนี้จะพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความขัดแย้ง ในหน่วยงานจะ
อะลุ่มอล่วยตลอดเวลา สิ่งใดที่พอยอมได้ก็จะยอมไม่ติดใจกับปัญหา 5) ประช าสั ม พั น ธ์  ผู้ บ ริ ห า ร
ลักษณะน้ีจะมีบุคลิกที่ว่าจะทําอะไร จะพูดที่ไหน จะเป็นเรื่องสําคัญทุกเรื่อง มีความสามารถในการ
โน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี การทํางานจะสนับสนุนให้ ทุกคนทํารายงานและนํารายงานมา
ประชาสัมพันธ์ 6) ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารลักษณะน้ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่องเป็นห่วง 
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลากร 
จะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ มีการให้อภัยเพื่อน
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ร่วมงาน ไม่มีการตักเตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการทํางาน เป็นกัลยาณมิตรกับ
ทุกคน เช่นเดียวกับ บัณฑิต แทนพิทักษ์ (2545, หน้า 14-16) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา จําเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีทั้งความ 
สามารถในการบริหารจัดการและมีความสามารถในการเป็นผู้นําคือมีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ ซึ่งมี
คุณลักษณะอยู่ 4 ประการ ดังน้ี 

1) ความเสน่หา (Charismatic) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อครูโดยการพูดปลุกเร้า
อารมณ์โน้มน้าวจิตใจด้วยการใช้อํานาจที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถทําให้ครูเช่ือถือ 
ศรัทธา ภูมิใจ และเช่ือมั่นในความสามารถของผู้บริหาร ครูจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ และภาคภูมิใจ
ที่ได้ทํางานร่วมกับผู้บริหาร ความเสน่หามักไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหารที่เป็นแบบเสน่หา จะแน่ใจ
ว่าวิสัยทัศน์ คือ ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของครู
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารจะสร้างเป้าหมายอุดมคติ และนําทุกคนไปสู่ความต้องการ
อนาคตโดยการปลุกเร้าความเช่ือ ความศรัทธา ความสามารถของครูให้มีความต้ังใจ และม่ันใจที่จะ
ต่อสู้เพ่ือเป้าหมายที่สูงกว่า ดีกว่า ตลอดจนทําให้ทุกคนมีความเช่ือมั่นในตนเองรับรู้ว่างานที่ทําน้ันมี
คุณค่าและมีความหมาย ซึ่งจะทําให้ครูเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากกว่าปกติทําให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่มีคุณภาพมากกว่า และทุกคนมีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเสน่หาน้ีจึงเกิดจาก 
ความสามารถ ในการนําของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 
ทั้งระบบองค์รวม (Holisic) ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสําหรับอนาคตของ
สถานศึกษา คํานึงถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดเพ่ือกระตุ้นให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะทําให้สถานศึกษามีระบบการทํางานและวัฒนธรรมในการทํางาน ตลอดจนค่านิยมของสถานศึกษา
มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

2) การดลใจ (Inspiration) เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารใช้กระตุ้นดลใจครู ให้เพ่ิมความตระหนัก 
และความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายในอนาคตของสถานศึกษาซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในความสําเร็จน้ันโดย
การอธิบายให้เห็นคุณค่าของเป้าหมายและสร้างความเช่ือมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมายได้ผู้บริหารจะสื่อวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้ทุกคนเข้าใจและทําให้ทุกคนร่วมกันสาน
วิสัยทัศน์ให้เป็นจริง ทั้งโดยการพูด การเขียน การกระทํา และสัญลักษณ์ที่เน้นความผูกพัน และความ
มุ่งมั่นพยายามของทุกคน ทําให้ทุกคนก้าวหน้าพ้นจากความสนใจตนเองเพ่ือเป้าหมายที่เหนือกว่าและ
สูงกว่าตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารท่ีจะเป็นผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจะ 
ต้องมีความสามารถในการกระตุ้นดลใจสร้างระบบการสื่อสาร การประสานงาน และระบบข้อมูล
สารสนเทศ สร้างและพัฒนาทีมงานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการจัดระบบโครงสร้างของสถานศึกษาให้
เหมาะสม ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพที่จะทําให้ผู้บริหารเป็นผู้นําเหนือกลุ่มผู้นําต่าง ๆ ในสถานศึกษา  
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3) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (Individualized Consideration) น้ันเป็นกระบวนการ
ที่มีผู้บริหารให้ความสนใจดูแลครูแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารจะปฏิบัติต่อครูทุกคนอย่าง เท่าเทียม
กันช่วยเหลือช้ีแนะการทํางานเมื่อครูต้องการด้วยความเข้าใจ ผู้บริหารจะร่วมทํางานกับคณะครู และ
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาครู ตลอดจนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลน้ีจะให้ประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้แก่ครูดีที่สุด
โดยช่วยพัฒนาการเป็นผู้นําของครู อีกทั้งยังเป็นการสื่อความหมายแบบสองทาง ซึ่งจะช่วยทําให้
ผู้บริหารได้ข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสามารถช่วยลดปัญหาความคลุมเครือในบทบาทของครูได้
เป็นอย่างดี การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงการยอมรับความต้องการของครูเท่าน้ัน
แต่ยังเป็นการปลุกเร้า กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม และ ยกระดับความต้องการของครูให้สูงขึ้น ผู้บริหาร
ยังมีความพยายามที่จะพัฒนาประสบการณ์ของครูให้สูงย่ิงขึ้น เช่น มอบงานที่ท้าทาย เพ่ิมความ
รับผิดชอบช่วยสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ครูจะไปทํานอกเหนือจากที่คาดหวังไว้ เพ่ือให้ครูมีโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารท่ีจะเป็นผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพน้ันจะต้องมี
ความสามารถเชิงมนุษย์ รู้จักเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับครูทุกคน เป็นผู้นําทางความคิดเป็นที่
ยอมรับศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างและพัฒนาครูให้เป็นผู้นําในสถานศึกษา เพราะ
ผลสําเร็จของการเป็นผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพไม่ได้วัดแต่เพียงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
ที่ออกมาจากการปฏิบัติงานเท่าน้ัน แต่ยังวัดที่ผู้นําสามารถสร้างและพัฒนาผู้ตามให้มีความเป็นผู้นํา
แบบเปลี่ยนสภาพและมีประสิทธิผลด้วยเช่นกัน 

4) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหาร กระตุ้น
ให้ครูตระหนักในปัญหากระตุ้นสร้างระบบการคิดและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี
ยุทธศาสตร์ในการคิดและการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผู้บริหารจะกระตุ้นการใช้ปัญญา และความ 
คิดในการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ครูแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
ผู้บริหารจะกระตุ้น ให้ครูตระหนักในการคิดแบบจินตนาการ สร้างสรรค์ ตลอดจนมีความเช่ือ และค่านิยม 
ของตนเองและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาของผู้บริหารน้ีจะทําให้ครูได้พัฒนาความสามารถที่จะ
แก้ปัญหาตามความเช่ือและค่านิยมน้ัน ๆ สิ่งสําคัญของกระตุ้นการใช้ปัญญาของผู้บริหารน้ีจะทําให้ครู
ได้พัฒนาความสามารถที่จะแก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพด้วยตนเองและนําไปสู่การปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพด้วยความผูกพัน ดังน้ัน ผู้บริหารท่ีจะเป็นผู้นําแบบเปลี่ยน โดยเฉพาะระบบการวางแผน 
การปฏิบัติงานตามแผน การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานของครูทั้งที่เป็นรายบุคคลและทีมงาน
หรือระบบกลุ่มของหมวด/งาน หรือฝ่ายในสถานศึกษา รวมท้ังภาพรวมของสถานศึกษาทั้งระบบทั้งหมด 
ผู้บริหารจะต้องสร้างสรรค์ระบบ จัดโครงสร้างและกระบวนการทํางานที่ดี สร้างและพัฒนาทีมงาน
และการบริหารจัดการให้เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจร่วมกันเพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษา ปี
เดียวกันน้ัน พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2545, หน้า 47) ได้กล่าวถึงคําตรัสขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร เก่ียวกับคุณลักษณะ 3 ประการของนักบริหาร 
ที่จะช่วยให้นักบริหารทําสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

1) จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจ หรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคต ใน
การดําเนินธุรกิจได้แม่นยําจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกน้ีตรงกับภาษาอังกฤษ 
คําว่า Conceptual Skill คือการชํานาญในการใช้ความคิด หรือทักษะทางด้านความคิด 

2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมีความรู้
และความเช่ียวชาญทางการเงิน สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจใน งบการเงินที่
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเช่ียวชาญในการผ่าตัดสมอง 
เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําว่า Technical Skill คือ ความชํานาญการด้าน
เทคนิคหรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 

3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความ 
สามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มี
ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กรดําเนินแนวทางตามกรอบ
ทิศทางที่องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถทํา
ให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามคําสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะที่สามน้ีตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษคําว่า Human Relation Skill คือ ความชํานาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ ทักษะทางด้าน
มนุษย์สัมพันธ์โดยคุณลักษณะทั้งสามประการมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันน้ันขึ้นอยู่กับระดับ
ของนักบริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจํานวนมาก
คุณลักษณะข้อที่ 1 และ 3 มีความสําคัญมาก ส่วนข้อที่ 2 มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี 
ความสามารถเฉพาะด้านได้สําหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง 3 ข้อมีความสําคัญพอ ๆ กันน่ัน 
คือเขาต้องมีความชํานาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพ่ือเตรียมตัวสําหรับเป็นนักบริหารระดับสูงนอกจากน้ัน 
ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร
ระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหาร และพนักงานระดับล่าง และนําผลการดําเนินงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานมาสรุปและนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เช่นเดียวกับ ฟอกว์ (Fox, 2006, p.57) ได้กล่าว
ว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพควรมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน และให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
ของการดําเนินงาน ในปีต่อมา วิเชียร วิทย์อุดม (2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมาย คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร ไว้ว่า เป็นเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะประจําตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อการกําหนดแบบ
แผนวิธีการคิด และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป็นความสามารถท่ี
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เกิดข้ึนระหว่างการทํางานร่วมกัน หรืออยู่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะทําให้กิจกรรมของกลุ่ม
ดําเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความสําเร็จ เช่นเดียวกับ อินทร กิตติก้อง (2550, หน้า 7) ได้ให้ความ 
หมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการชักจูงผู้อ่ืนให้ร่วมกันทํางานด้วยความเต็ม
ใจและมีความกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้กําหนดไว้ อีกทั้ง เนเซวิค (Knezevick, 
1984, pp.16-18 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2551, หน้า 265-266) เสนอว่าผู้บริหารหรือผู้นําทาง
การศึกษาควรมีบทบาทต่าง ๆ ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลได้แก่ 1) บทบาทเป็นผู้กําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน (Direction Setter) ทําหน้าที่ ช้ีแจง ทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความรู้
มีทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 2) บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นํา (Leader 
Catalyst) มีความสามารถในการจูงใจกระตุ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย์มีทักษะใน
กระบวนการกลุ่ม 3) บทบาทของนักวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตจัดเตรียม
บุคลากรให้พร้อมในการรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น มีความรู้เข้าใจในการวางแผน 4) บทบาทเป็นผู้
ตัดสินใจ (Decision Maker) เป็นผู้รอบรู้วิธีเทคนิคการตัดสินใจ 5) บทบาทเป็นนักจัดองค์การ 
(Organizer) สามารถออกแบบขยายงาน กําหนดโครงสร้างขององค์การข้ึนใหม่มีความเข้าใจพลวัตของ
องค์การและพฤติกรรมขององค์การ 6) บทบาทเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็น
ผู้นําในการเปลี่ยนแปลง มาสู่สถาบันจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรควรเปลี่ยนสถานการณ์ใดเมื่อใด 7) บทบาท
เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) มีความเข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เข้าใจเครือข่ายของการ
สื่อสารรู้จักวิธีนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) บทบาทเป็นผู้
สื่อสาร (Communicator) มีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด และการเขียนการใช้สื่อเพ่ือการ
สื่อสาร มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ 9) บทบาทเป็นผู้ขจัดความขัดแย้ง (Conflict manager) 
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเข้าใจถึงสาเหตุสามารถต่อรองไกล่เกลี่ย สามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้ 10) บทบาทเป็นผู้แก้ ปัญหา (Problem manager) เป็นผู้นําสามารถเข้าใจปัญหา
วินิจฉัยและแก้ปัญหาได้ 11) บทบาทเป็นผู้จัดระบบ (System manager) สามารถวิเคราะห์ระบบและ
กระบวนการที่เก่ียวข้อง เข้าใจ นําทฤษฎีการบริหารมาใช้ 12) บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน 
(Instructional manager) ต้องมีความเข้าใจ ในระบบการเรียนรู้เข้าใจวิธีการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 13) บทบาทเป็นผู้บริหารงานบุคคล (Personal manager) มีเทคนิคใน
การเป็นผู้นําการเจรจาต่อรอง ประเมินผลงาน และการปฏิบัติงาน 14) บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร 
(Resource manager) มีความสามารถการบริหารการเงินงบประมาณ บริหารวัสดุครุภัณฑ์ การก่อสร้าง
การบํารุงรักษา หาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก 15) บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (Appraiser) 
สามารถประเมินความต้องการ การประเมินระบบวิธีทางสถิติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 16) 
บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ (Public relater) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร วิธีสร้างภาพพจน์ที่ดี รู้
และเข้าใจการเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ และ 17) บทบาทเป็นประธานในพิธีการ 
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(Ceremonial head) มีความสามารถในพิธีการต่าง ๆ ในสังคม ต่อมา สันติ บุญภิรมย์ (2552, หน้า 
230) หมายถึง ศิลปะของบุคคลคนหน่ึงที่โน้มน้าวให้บุคคล คนหน่ึงหรือบุคคลหลายคนได้แสดง
พฤติกรรมของตนเองตามท่ีผู้บริหารพึงประสงค์ ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุไป
ตามเป้าหมายของส่วนรวมหรือของผู้นําอย่างไม่มีเง่ือนไข สําหรับ โฮแกน (Hogan Personality, 2007, 
pp.11-20) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ 7 ด้าน คือ   

1) การปรับตัว (Adjustment) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความ สามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ คนที่มีการปรับตัวในระดับสูงจะมีลักษณะของความม่ันใจในตนเอง มองโลกในแง่ดีหนัก
แน่น มั่นคง สุขุม เยือกเย็น ส่วนคนที่มีการปรับตัวในระดับตํ่าจะเป็นคนเครียด มองโลกในแง่ลบโกรธ
ง่าย  

2) ความทะเยอทะยาน (Ambition) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการให้ความ 
สําคัญกับความสําเร็จ คนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวสูงจะเป็นคนที่ทุ่มเทในการทํางาน ทํางานหนัก ชอบ
การแข่งขัน ส่วนคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่าจะเป็นคนให้ความสนใจกับความก้าวหน้าน้อย
ไม่จริงจังในการทํางาน  

3) ความสามารถในการเข้าสังคม (Sociability) เป็นคุณลักษณะของบุคคล ในการปรากฏตัว
ในสังคม โดยคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวสูงจะชอบสมาคม ชอบคบเพ่ือน สามารถเข้าร่วม สมาคมกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดีส่วนคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่าจะเป็นคนเงียบ ๆ สงวนท่าที  

4) ความรู้สึกไวระหว่างบุคคล (Interpersonal Sensitivity) เป็นคุณลักษณะ ของความเฉียบ
แหลมในการรับรู้และการรู้จักกาลเทศะ คนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับสูงจะเป็นคนเป็นมิตร 
อบอุ่นให้ความสนใจผู้อ่ืน เป็นที่นิยมชมชอบ ส่วนคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่าจะเป็นคนตรง
เป็นอิสระ  

5) ความสุขุมรอบคอบ (Prudence) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมตนเอง การมีสติสัมปชัญญะ คนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับสูงจะเป็นคน เช่ือถือได้ไว้ใจ
ได้ทํางานเป็นระบบ ส่วนคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น ทําอะไรโดย
ฉับพลัน  

6) ความใฝ่รู้ (Inquisitive) เป็นคุณลักษณะของบุคคล ที่ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น ชอบผจญภัย 
ช่างคิด และช่างจินตนาการ คนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับสูงจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ฉลาด เรียนรู้
เร็ว แต่เป็นคนเบ่ือง่าย ส่วนคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่าจะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติและสามารถ
รวบรวมสมาธิมุ่งความสนใจต่อสิ่งที่ทํา  

7) การเรียนรู้ (Learning Approach) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ให้ความสําคัญกับ
การศึกษาคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวในระดับสูง จะเป็นคนชอบการอ่านและการเรียนรู้ส่วนคนที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวในระดับตํ่า จะเป็นคนที่ให้ความสนใจกับการศึกษาแบบเป็นทางการน้อย และจะให้
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ความสนใจกับการเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายมากกว่า ต่อมา เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (อ้างใน 
ปรียาภรณ์ ต้ังคุณานันต์, 2557, หน้า 223) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นําของบุคลากรทางการศึกษาที่ควรมี 
คือ 1) เป็นคนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2) เป็นคนกระฉับกระเฉง 3) ได้รับการยอมรับจาก 
สมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความคิดที่ไม่ต่างหรือห่างจากกลุ่มมากนัก 4) เป็นที่พ่ึงของสมาชิก  
5) ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 6) เป็นผู้มีสติปัญญา 7) สนใจบทบาทการเป็นผู้นําของตนเอง รู้จักบทบาท 
ของตนเป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบ ในปีเดียวกัน ปรียาภรณ์ ต้ังคุณานันต์ (2557, หน้า 226) ได้
สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ ไว้ว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีภาวะผู้นําที่พึงประสงค์
ควรมีพฤติกรรม หรือการแสดงออก 3 องค์ประกอบคือ  

1) องค์ประกอบด้านความรู้ ควรมีความรู้ถ่องแท้ในภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เป็น
ฐานคิด ในการคาดการณ์อนาคตขององค์กร  

2) องค์ประกอบด้านทักษะ ควรมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบมีความ 
สามารถในการสื่อสาร เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับองค์กร มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรระดับต่าง ๆ ทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการงานในองค์กร และมีความสามารถในการคิดกว้าง คิดไกล คิดลึก คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และนําผลที่ได้จากการคิดมาสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กร  

3) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ควรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา ตนเองและองค์กร 
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเช่ือมั่นกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มี
ลักษณะมุ่งความสําเร็จ โดยเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี
นํ้าใจช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแก่เพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจ มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมีความ
มั่นใจ วางใจเพ่ือนร่วมงาน  

นอกจากผู้บริหารจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาตามที่กําหนดแล้ว 
ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจากเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา และรูปแบบจาก
การศึกษาวิจัยพอสรุปได้ดังน้ี  

1) เป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะ ทั้งการเป็นผู้นําด้วยการ
ทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ เช่น กล้าคิด กล้าทํา ในการเปลี่ยนแปลงสภาพ เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ต้องมีวุฒิภาวะในการคิดนอกกรอบ (Think out of the box) ดังน้ัน 
ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ และมากด้วยประสบการณ์ ตลอดจนการมีจิตใจที่
เป่ียมไปด้วยคุณธรรม ผู้บริหารการศึกษา ในวันน้ีต้องเป็นผู้นําองค์กร ในอนาคตที่จะต้องสร้างความสําเร็จ 
ในการทํางาน และจะต้องเป็นผู้นําแห่งหลักการ (Principle-Centered-Leader) ใช้หลักการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ เมื่ออยู่ในยุคของการกระจายอํานาจ ท่านจะต้องแสดงบทกระจายอํานาจให้เป็น
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ตัวอย่าง ไม่ยึดกฎระเบียบ หยุมหยิม โดยมุ่งความสําเร็จของงาน และมีการเพาะสร้างวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  

2) เป็นผู้นําทางวิชาการการที่จะปฏิรูป การเรียนให้สําเร็จได้ ผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญย่ิง 
โดยเฉพาะต้องมีความรอบรู้ในด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียน การสอน การ 
ประเมินผล ฯลฯ นอกจากน้ีผู้บริหารจะต้องมีศักยภาพในการนิเทศ การเรียนการสอนของครูผู้สอนได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ 
วิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  

3) เป็นผู้มีความสามารถ ในการบริหาร โดยต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎี สามารถวางแผน 
การนําแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาวะผู้นํา ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน 
การบริหารตามสถานการณ์ การให้วิทยาการสมัยใหม่ เช่น การสร้างทีมงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การสร้างกลุ่มคุณภาพงาน (Q.C.C) เป็นต้น  

4) เป็นผู้นําทางเทคโนโลยี แม้ว่าผู้บริหารจะไม่มีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีแต่ผู้บริหาร 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่าน้ี และสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา มีอย่างพอเพียงเพราะ 
ว่าเป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  

5) ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่
ว่าจะเป็นในลักษณะขององค์กร คณะบุคคลในรูปของกรรมการ หรือในลักษณะใดก็ตามจะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพเพราะเป็นการระดมความคิด ทรัพยากร ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมกัน โอกาสที่จะผิด 
พลาดจึงมีน้อยนอกจากน้ียังเกิดผลในด้านความภูมิใจร่วมกันรับผิดชอบ มีความผูกพันกับกิจกรรมที่
ทําร่วมกัน ซึ่งจะเป็นผลให้การพัฒนามีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  

6) การพัฒนาองค์การและบุคลากร องค์การ และบุคลากรจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อ
วิทยาการใหม่ ๆ ที่มีมาอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนด้วยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

จากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะ
ทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของแมคคอมิกส์ และเอลเจน 
(McCormick; & Llgen, 1985) ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) การสื่อสาร และ 3) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

2.2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไว้หลายท่าน

อาทิ นิวส์ตรอม และ เดวิช (Newstrom & Davis, 2002, p.104) กล่าวถึง การศึกษาวิจัยทําให้ แมค
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เคิลแลนด์ พบว่าแรงจูงใจของแต่ละบุคคลน้ัน สามารถส่งผลสะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่
บุคคลน้ันเจริญเติบโตข้ึนมา นอกจากน้ันยังพบว่าคนที่แตกต่างกันหลายเช้ือชาติ แต่มีสิ่งแวดล้อมที่
คล้ายคลึงกันจะมีแรงจูงใจที่คล้ายกัน ในเวลาต่อมา แมคเคิลแลนด์ ได้พัฒนางานวิจัยจนได้พบองค์ 
ประกอบหลักด้านแรงจูงใจในทางจิตวิทยา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจ 3 ประเภท ดังน้ี 

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทําสิ่ง
หน่ึงให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจเม่ือประสบผลสําเร็จ
และมีความวิตกกังวลเมื่อล้มเหลว 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับ
ของคนอ่ืน ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบหรือรักใคร่ชอบพอของคนอ่ืน สิ่งเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจที่ทําให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

3) แรงจูงใจใฝ่อํานาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งอิทธิพลที่
เหนือกว่าคนอ่ืน ๆ ในสังคม ทําให้บุคคลแสวงหาอํานาจเพราะจะเกิดความรู้สึกว่าหากทําอะไรเหนือ
คนอ่ืนเป็นความภาคภูมิใจ ผู้มีแรงจูงใจใฝ่อํานาจสูงจะเป็นผู้ที่พยายามและควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเอง
บรรลุความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน สามปีต่อมา แรบิดิว (Rabideau, 2005) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการท่ีจะบรรลุความสําเร็จ หรือให้ได้ผลดีเลิศ แต่
ละบุคคลจะบรรลุความต้องการของตนเองในหลากหลายวิธีและขับเคล่ือนสู่ความสําเร็จด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลภายในตัวบุคคลหรือเป็นเหตุผลจากความต้องการภายนอกก็ได้จะ
เห็นได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงผลัดดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอันมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย 
สองปีต่อมา วรัณฐิยา ไชยลา (2550, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไว้ว่า เป็น
ความพยายามของผู้เรียนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยคาดหวังว่าการ
กระทําน้ันจะประสบความสําเร็จ และเมื่อพบกับอุปสรรคก็จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะโดยหา
วิธีการในการเผชิญกับอุปสรรคนั้นอย่างไม่ย่อท้อ เช่นเดียวกับ ภัคพล นันตาวิราช (2551, หน้า 12) 
ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไว้ว่า เป็นความปรารถนาท่ีได้รับผลสําเร็จในการกระทําสิ่งใด
สิ่งหน่ึง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวางพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา มีความทะเยอทะยาน
สูงเพ่ือนําตนเองไปสู่ความสําเร็จ มีความต้องการเป็นอิสระในการทํากิจกรรมน้ัน ๆ ต้องการชัยชนะใน
การแข่งขัน มุ่งมั่นที่จะทําได้ดีเลิศ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ตนเองต้ังไว้ สอดคล้องกับ นิตยา สิทธิเสือ 
(2553, หน้า 8) กล่าว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาของนักเรียนที่จะกระทําสิ่งหน่ึง
สิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้จะยุ่งยากลําบากก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหาวิธีการ
ต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาอันจะนําตนไปสู่ความสําเร็จ มุ่งมั่นที่จะทําให้ดีเลิศเพ่ือบรรลุมาตรฐานท่ีตนต้ังไว้ 
ห้าปีต่อมา วัลลา คงธรรม (2558, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงถึงความต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
สูง มีความมุ่งมั่นและต่อสู้เพ่ือจะทํางานให้ได้ตามเป้าประสงค์ของตนเอง และมีความสนใจท่ีจะให้ตน
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มีความเป็นเลิศ ต้องการความมีอิสระจากการทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิด 
ขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ต้ังไว้ได้และมีความพอใจเม่ือพบกับความสําเร็จ รู้สึกผิดหวัง
และวิตกกังวลเมื่อพบกับความล้มเหลวชอบความมีอิสระในการทํางาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
งานสูง และมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรับรู้ความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติโดยทันทีเพ่ือนํามาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

จากความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้จะยุ่งยากลําบาก 
ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาอันจะนําตนไปสู่ความสําเร็จ 
มุ่งมั่นที่จะทําให้ดีเลิศเพ่ือบรรลุมาตรฐานที่ตนต้ังไว้ 

2.2.2 การสื่อสาร 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้หลายท่านอาทิ แอน

โทน่ี (Anthony, 1984, pp. 36-43, อ้างถึงใน พัชรา อุดมผล, 2550, หน้า 23-48) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) การติดต่อสื่อสารก็คือการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและความเห็นจากบุคคลหน่ึงไปสู่
บุคคลหน่ึง ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีมี 3 องค์ประกอบ คือความเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) การใช้สื่อที่
เหมาะสม (Appropriate media) และทักษะในการฟัง (Listening skill) ผู้บริหารท่ีเข้าใจทักษะ
เหล่าน้ีจะไม่พบความยุ่งยากในการบริหารงาน ต่อมา เชสเตอร์ (Chester, 1968 อ้างถึงใน พัธรา นักรํา, 
2550, หน้า 25) ได้นิยามว่า การติดต่อสื่อสารเป็นสื่อกลางเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ใน
องค์กรเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และอาจช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ ปีถัดมา กองนโยบายและแผน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551) 
กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้สื่อสารที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการสื่อสารที่สําคัญ 4 ประการ คือ  

1) มีความรู้ความสามารถ หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถทั่วไปอยู่ในระดับสูงจะมีความ 
เช่ือมั่นในตนเองรับรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมี พ้ืนฐานความรู้แตกต่าง
กัน กรณีผู้ส่งสารมีความรู้ความสามารถสูงกว่าผู้รับสาร จะให้ผลสําเร็จของการสื่อสาร ดีกว่ากรณีผู้ส่ง
สารมีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าผู้รับสาร 

2) มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเช่ียวชาญสามารถในการพูด การเขียน การแสดงมี
จิตวิทยาการจูงใจสูง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และการฝึกฝนตนเองเป็นสําคัญ 

3) มีเจตคติที่ดี ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีต่อกัน จะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายข้ึนรู้จัก
วิเคราะห์ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่าง ๆ อย่างเป็นกลางและมีเหตุผล แต่หากผู้สื่อสารมีเจตคติที่ไม่ดี 
ต่อกัน อาจมองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร 

4) พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เน่ืองจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุเป็น
ตัวกําหนดความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้าใจกันได้ดีที่สุดน้ัน ได้แก่ ผู้ที่มี
พ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ทั้งผู้รับและผู้ส่ง ปีเดียวน้ันเอง ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2551, 
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หน้า 124) กล่าวว่า การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยความต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ พฤติกรรมการส่ือสารเป็นสิ่งที่
บุคคลหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสื่อสารเกิดขึ้นแม้ในขณะที่เราตัดขาดจากโลกภายนอกหรือแม้แต่ขณะที่เราหลับ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการสื่อสารไม่ได้ครอบคลุมแค่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากตนเองไปสู่บุคคลหน่ึง
เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารภายในตนเอง ที่เรียกว่า “การสื่อสารภายในบุคคล” ซึ่ง 
แย้งกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553, หน้า 211) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารเป็นกระบวนการ
สื่อข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้บริหารและระหว่างพนักงาน การ
สื่อสารเกี่ยวข้องกับข่าวสารของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ต้องการสื่อเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจในข่าวสารน้ัน 
ห้าปีต่อมา วัลลา คงธรรม (2558, หน้า 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
ด้วยการแสดงออก ทางกิริยาท่าทาง คําพูด สัญลักษณ์ลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือนําเสนอข่าวสาร การส่ังงาน การมอบหมายงาน รวมทั้งช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

จากความหมายของการสื่อสารที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารเป็น
กระบวนการวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้
เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึก เจตคติ ความต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นคําพูด ตัวอักษร สัญลักษณ์ 
หรือข่าวสารให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้รับรู้เข้าใจความหมายตามเจตนาที่ต้องการ เกิดความรู้สึกและ
มีพฤติกรรมที่เข้าใจกัน  

2.2.3 ความฉลาดทางอารมณ์ 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้หลาย

ท่าน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 2) บุคคลที่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มักเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากอารมณ์มีอิทธิพลต่อความนึกคิดและ
พฤติกรรมของคนเป็นอย่างมาก หากบุคคลสามารถควบคุมอารมณ์และใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ 
อารมณ์จะเป็นสิ่งที่ให้คุณมากกว่าจะเป็นโทษ สองปีต่อมา พิมใจ วิเศษ (2554, หน้า 7) ความฉลาดทาง 
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้สามารถ 
ผสมผสานอารมณ์ของตนเอง และผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจและ 
ศรัทธาตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถจัดการในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบร่ืนเหมาะสม 
โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแบ่งความฉลาดทาง
อารมณ์เป็น 5 ด้านดังน้ี 
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1) การตระหนักรู้ตนเอง หมายถึง การตระหนักรู้ความรู้สึกอารมณ์ของตนเองมีความมั่นใจ
ในตนเอง รู้ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

2) การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของ
ตนได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติของตนได้ 

3) การจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาโดยไม่
ท้อถอย และมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงแม้จะมีอุปสรรค 

4) การเข้าใจผู้อ่ืน หมายถึง การมีความเข้าใจผู้อ่ืน รับรู้และยอมรับความต้องการของผู้อ่ืน 
ช่วยส่งเสริมความสามารถผู้อ่ืน รู้จักประสานความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและให้กําลังใจผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 

5) ความมีทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างดี
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้มีความสามารถใน การ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และทําให้ผู้อ่ืนมีความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ 

ต่อมา ภัทรา ลอยใหม่ (2554, หน้า 5) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความ 
สามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ประกอบด้วย การ
เป็นคนดี การเป็นคนเก่ง การเป็นคนมีความสุข ในปีต่อมา นิดา แซ่ต้ัง (2555, หน้า 4) กล่าวว่า ปัจจัย 
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์
ของตนเองและของผู้อ่ืน การมีแรงจูงใจในตนเอง การควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับผู้อ่ืน ต่อมา สุรีย์พร รุ่งกําจัด (2556, หน้า 19) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้สามารถผสมผสาน
อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี และใช้พลังจากการรู้จักอารมณ์ช้ีนําความคิด การ
กระทํา ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งในตนเองในชีวิตประจําวัน ในการทํางานและในการมีสัมพันธภาพ 
กับผู้อ่ืน ซึ่งแบ่งความฉลาดทางอารมณ์เป็น 5 ด้าน  

1) ด้านตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ 
และความต้องการของตนเอง รู้ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ตลอดจนผลท่ี
เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนอันเน่ืองมาจากความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเอง  

2) ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของ 
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

3) ด้านการจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนาโดย
ไม่ท้อถอย และมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงแม้มีอุปสรรค  
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4) ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน หมายถึง การมีความเข้าใจผู้อ่ืน รับรู้และยอมรับความ 
ต้องการของผู้อ่ืน ช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้อ่ืน รู้จักประสานความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและให้
กําลังใจผู้อ่ืน  

5) ด้านทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างดี รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ มีความสามารถในการสร้าง 
บรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และทําให้ผู้อ่ืนมคีวามเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งหมด 
น้ีอยู่ในคําจํากัดความของคําว่า ความฉลาดทางอารมณ์ สองปีต่อมา วัลลา คงธรรม (2558, หน้า 7) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงถึงความ ตระหนัก
รู้ถึงความรู้สึกความคิด อารมณ์ของตนเอง เช่ือมั่นตนเอง พร้อมทั้งการจัดการและควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถช้ีนําความคิด
และการกระทําของตนในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืนมี
อารมณ์ขันสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์สามารถ 
โน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน 

จากความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล ที่แสดงถึงความตระหนักรู้ถึงความรู้สึกความคิด 
อารมณ์ของตนเอง เช่ือมั่นตนเอง พร้อมทั้งการจัดการและควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
สามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตนใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน สามารถแก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบ เข้าใจสถานการณ์ สามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน 

 

2.3 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
 
จากคําถามว่า ศตวรรษที่ 21 คืออะไร “ศตวรรษที่ 21” หรือ “The 21st Century” คือ

ช่วงเวลาร้อยปีต้ังแต่ ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2643) ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในหลากหลายเร่ืองราวจนกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตของ
พลโลกและก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลโลกของเราเพ่ือรองรับต่อการทํางานและ
การใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 นี้ ประเทศที่ริเริ่มการเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลเมืองสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ขึ้นเป็นประเทศแรก ๆ ก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) โดย 
การเรียกร้องอย่างเป็นทางการเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) จากองค์กรความร่วมมือระหว่าง
บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานด้านการศึกษาของรัฐ โดยเรียกตัวเองว่า 
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ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ต่อมา สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553, หน้า 65) กล่าวว่าการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้น “เป็น
เลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก” และมีแนวทางการดําเนินงานคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
คิดวิเคราะห์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 109) ที่ได้กล่าวถึงนโยบายหลักเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ 
ศึกษาในทศวรรษท่ีสองคือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในปีต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 11) ได้กล่าวถึงจุด  
มุ่งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู้ มีความ
แตกต่างกันมากหากเราต้องการให้สังคมไทยดํารงศักด์ิศรี และคนไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง
มีความสุข การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป้าหมายใน “ยุคความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไป
ในทิศนําทางของความสุขในการทํางานอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ดี ลูกศิษย์ในยุคความรู้จะต้องเป็น
ศิษย์ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อยเรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ครู
ต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพ่ือให้ศิษย์ได้อะไรการประสบผลสําเร็จได้น้ัน ครูต้องทําอะไร 
ไม่ทําอะไร การทําหน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ทําให้ศิษย์เรียนไม่สนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ 
“ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน 
แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบ
ลงมือทําแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL 
(Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความสําคัญ แต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครู
ช่วยแนะนํา และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2555, หน้า 12) ได้ให้ความเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
วิธีคิดครั้งน้ีถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเก้ือกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ใน
ศตวรรษใหม่ มีคําที่สําคัญที่น่าสนใจคือคําว่า“Teach Less”และ“Learn More” โดยความหมาย
แล้วหมายความว่าการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปล่ียนแปลงเป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) 
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ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)”คําว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู” น้ัน ถือว่าเป็นคําเก่าไปแล้วน้ัน 
จะถูกให้ความหมายหรือคําจํากัดความเสียใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุ
หน้าที่หรือคําจํากัดความว่าเป็น “ผู้อํานวยการเรียนรู้ (Coach) หรือ ผู้ช้ีแนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง 
จากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก ดังน้ันการเรียนรู้จึงจะ 
ต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จําเป็นต้องสอนผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้อง 
สร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้อง
เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อม
เรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจากห้องเรียน 
ธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) เป็นที่ทํางานเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งหมายความว่าการเรียนจะ
เปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียน 
เป็น “ประธาน” และเป็น “กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือทําโครงงาน ในปีต่อมาคณะอนุกรรมการ 
กิจการเพ่ือการสื่อสารสังคม (2554) กล่าวว่า จําเป็นอย่างย่ิงที่ “การศึกษา” จะต้องถูกเปลี่ยนแปลง
หรืออาจถึงขั้นต้องถูกปฏิวัติเน่ืองจากระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและไม่สร้างทักษะ
ที่จําเป็นให้กับผู้เรียนได้อีกต่อไป ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวความคิดหน่ึงที่จะเป็นตัวจุด
ประกายให้คิดร่วมกันว่าบนโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วน้ีมีทักษะที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับ
ประชากรในศตวรรษน้ี  

2.3.1 ความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของทักษะไว้หลายท่านอาทิ ฟิชเชอร์

และเฟรย์ (Fisher & Frey, 2008, pp.32-37) ให้ความเห็นว่าการเตรียมนักเรียนให้เช่ียวชาญทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 มีวิธีการสามอย่างที่ครูสามารถใช้รับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วและความต้องการของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 วิธีดังกล่าวได้แก่ 1) การพิจารณา 
หน้าที่การใช้งานมากกว่าตัวเคร่ืองมือ 2) การทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยี และ 3) การพัฒนาความคิด 
ของนักเรียนผ่านการสอนอย่างจงใจ ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551, หน้า 3) 
ให้ความหมายว่า ทักษะ คือ การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญและคล่องแคล่ว 
สี่ปีต่อมา วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 16-21) กล่าวว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 
และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) สามปีต่อมา ตันติกร ขุนาพรม (2558, หน้า 6) กล่าวว่า ทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะที่สําคัญในโลก
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อนาคตที่จําเป็นต้องมีและสัมพันธ์กันโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นที่สังคมควรปลูกฝังในรุ่นถัดไป 
เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสุขในชีวิตต่อไป 

จากความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจ ออกมาในรูปของการกระทําจนมีความชํานาญหรือความสามารถ
ในการทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ในศตวรรษที่ 21 ได้ 

2.3.2 ความสําคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความสําคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้หลาย

ท่านอาทิ ร็อคก้ี วิว สคูล (Rocky View Schools, อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) Associate 
Superintendent of School กล่าวว่า ทักษะที่มีความสําคัญย่ิงสําหรับผู้นําในศตวรรษที่ 21 คือ 
ทักษะการสร้างทีม ทักษะด้านการจัดการความขัดแย้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
เป็นสากลเกิดข้ึนในทุก ๆ ห้องเรียน ซึ่งผู้นําสถานศึกษาเพียงลําพังไม่สามารถทําให้บรรลุผลในภารกิจ
ที่มากมายน้ีได้ จึงต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม ดังน้ันทักษะการสร้างทีมจึงเป็นทักษะที่สําคัญทักษะ
หน่ึง เมื่อมีการทํางานเป็นทีมขึ้นย่อมต้องมีความขัดแย้งเกิดข้ึน ดังน้ันผู้บริหารจะต้องอาศัยทักษะการ
จัดการความขัดแย้งเพ่ือลดหรือขจัดความขัดแย้งน้ัน ต่อมา ดรักเกอร์ (Drucker, อ้างถึงใน ช่ืนจิตต์ 
แจ้งเจนกิจ, 2556, หน้า 21-22) กล่าวว่าโลกในศตวรรษที่ 21 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน 
แปลงคือ ความเป็นจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทาย ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นําสูงคือกุญแจสําคัญ
ไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ย่ังยืน ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเช่ือว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะ 
ต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นําทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ จึงจะ
เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร และสามารถ
สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติ 
งานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอย่าง
รวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นเร่ืองความ
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่มีผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นํายุคใหม่ที่สามารถมอง
ภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่
ต้องให้ความสําคัญและต้องเปลี่ยนแปลงรวมท้ังต้องเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืน อีกทั้ง ครอว์ฟอร์ด (Crawford, 
อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) กล่าวถึงทักษะเพ่ือความสําเร็จของผู้นําสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ว่าในปี 2010 ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้ที่เก่ียวข้องว่านโยบายทางการศึกษา คุณภาพภาวะ 
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษาดังที่ 
Linda Darling-Hammond นักการศึกษาแห่ง Stanford University ได้กล่าวว่า “ผู้บริหารที่มีความ 
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สามารถไม่ได้มีมาแต่เกิด แต่สามารถพัฒนาข้ึนได้” ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน อบรมหรือการพัฒนาใน
ทักษะที่สําคัญ ๆ เช่น 

1) การหวังสูง ผู้นําสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์จะมุ่งความสําเร็จของนักเรียนทุกคนและจะใช้
ความพยายามเพื่อให้บรรลุผลในความเช่ือน้ัน นักเรียนจะถูกท้าทายด้วยหลักสูตรที่มีลักษณะเข้มงวด 
และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพ่ือความก้าวหน้า หรือกับรายวิชาที่ไม่คุ้นเคย การมุ่งการศึกษาใน
ระดับวิทยาลัยและการศึกษาต่อเน่ืองอย่างจริงจัง 

2) การให้ความสําคัญกับจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จึง 
เป็นจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน และเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญย่ิงกว่าสิ่งอ่ืนใดทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องมุ่งการบรรลุ
จุดหมายน้ัน 

3) การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ความร่วมมือนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และความสําเร็จ 
ผู้นําสถานศึกษาที่ฉลาดจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้เกิดข้ึนในทุกระดับของโรงเรียนเพ่ือร่วมมือกันแก้ 
ปัญหาและแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ 

4) มีจิตมุ่งสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทั้งใน
การเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การงบประมาณและอ่ืน ๆ จนกล่าวได้ว่า
เป็นผู้นําเร่ืองเทคโนโลยี 

5) ความสามารถในการแปลความข้อมูล ผู้นําสถานศึกษาต้องรู้คุณค่าของข้อมูลที่ดีและนํา 
มาใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นํามาสู่การปฏิบัติและประเมินผล 
เพ่ือวัดผลความสําเร็จ 

6) ความสามารถในการบริหารเวลาและความใส่ใจ ผู้นําสถานศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต 
จําเป็นต้องมีการบริหารเวลา และการมอบอํานาจ เน่ืองจากโรงเรียนมีภารกิจมากมาย ทั้งงบประมาณ
บุคลากร นักเรียนและครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ เทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่งทุกกรณีต้องทําด้วยใจรัก
ที่มุ่งสู่ความสําเร็จของผู้เรียน ในปีต่อมาสุทัศน์ สังคะพันธ์ (2557, หน้า 14) กล่าวว่า ปัจจุบันยุคที่โลก
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของ
ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
การดํารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ที่
เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(learning skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู้
ความสามรถ และทักษะจําเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ รวมท้ังเป็น
ยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับ
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
(content knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (specific skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (expertise) และ 
สมรรถนะของการรู้เท่าทัน (literacy) จึงเป็นตัวแปรสําคัญที่ต้องเกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุค
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 น้ีอย่างมีประสิทธิภาพ กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ี
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (the globalization) ที่ได้เกิดวิวัฒนาการ 
ความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่าง
ทั่วถึง ดังน้ันการกําหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
น้ัน เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติใน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริม 
สร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่มีช่ือย่อว่าเครือข่าย P 21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือความสําเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
รองรับศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับ วิจารณ์ พานิช (2558, หน้า 2) กล่าวว่า “การศึกษาที่ถูกต้องสําหรับ 
ศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ คือทําได้ต้องเรียนเลย จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพ่ือ
การดํารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือทํา หรือการฝึกฝน
น่ันเอง และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นตลอดชีวิต 

จากความสําคัญของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่นักวิชาการกล่าวมาสรุปได้ว่าความสําคัญ
ของทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะที่ทุกคนต้องปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนา
องค์กรในทุก ๆ ด้าน และต้องเป็นนักบริหารที่ดีสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งได้ อีกทั้งต้องเป็น
นักเรียนรู้เพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วย 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีไว้หลายท่านอาทิ ดรักเกอร์ 

(Drucker, 2001) กล่าวไว้ว่า โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นหนักในเรื่อง
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ของการปฏิบัติใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) แบบจําลองการบริหารแนวใหม่ 2) กลยุทธ์ สิ่งใหม่ที่แน่นอนกว่า  
3) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 4) การเปล่ียนแปลงด้านข้อมูลข่าวสาร 5) ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ไว้น่าสนใจ ดังน้ี 1) ทักษะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: 
SBM.) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทํางานเป็นทีม 2) ทักษะการบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศ เช่น SMIS (School Management Information System) สื่อเพ่ือการเรียนรู้ (จอภาพ
ระบบทัช มัลติมิเดีย แยกเป็นรายวิชา/รายช้ันปี) อุปกรณ์บันทึกรายการ 3) ทักษะการบริหารโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (I.C.T.) ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ตํ่ากว่า 100 Mbps. ผู้เรียน
สามารถแสวงหาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4) ทักษะเชิงวิชาการ รอบรู้และลึกซึ้งในเชิงวิชาการ จัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา เป็นผู้นําและผู้ทํา (ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทํางาน) 
เพ่ือสร้างความศรัทธาที่มีต่อผู้บริหาร 5) ทักษะการบริหารเชิงระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ Demming 
Cycle: PDCA (การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง) ต่อมา 
คณะอนุกรรมการกิจการเพ่ือการสื่อสารสังคม พ.ศ. 2554 กล่าวว่า องค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 มีด้วยกัน 9 ประการดังน้ี 

1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นทักษะที่มีความจําเป็นเน่ืองด้วยเทคโนโลยีการผลิต 
ที่เจริญก้าวหน้ามากในปัจจุบัน งานจํานวนมากถูกถ่ายทอดโอนไปให้เครื่องจักร ดังน้ันแรงงานระดับตํ่า 
ซึ่งทํางานประจําจึงเป็นที่ต้องการน้อยลง ทําให้ความต้องการแรงงานโดยบริษัทอุตสาหกรรมขนาด
ใหม่มีน้อยลง หนทางเดียวที่ระบบเศรษฐกิจโลกจะการรองรับแรงงานจํานวนมากมหาศาลเหล่าน้ีได้
คือ การเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ให้กับประชากรและเปลี่ยนแปลงประชากรโลกให้เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งกล้าคิดกล้าทําเริ่มต้นและริเร่ิมสิ่งใหม่ 

2) การคิดเชิงระบบ (Critical Thinking) ผู้ที่มีความคิดเชิงระบบได้ดี การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างเหมาะสมจะมีความได้ 
เปรียบ อีกทั้งโลกยุคข้อมูลข่าวสารล้นเกินในปัจจุบัน การคิดเชิงระบบให้เป็นจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 

3) การสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (Communication and Collaboration) การ
เรียนรู้ในยุคใหม่ทําให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากขึ้น รวมทั้งในโลกแห่งการทํางาน การ
สื่อสารและการประสานงานร่วมกับผู้อ่ืนก็เป็นทักษะท่ีสําคัญอย่างย่ิง ดังน้ันทักษะนี้จึงเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสําหรับโลกการทํางานจริง 

4) ความรู้พ้ืนฐานทางด้านข่าวสารข้อมูล (Information Literacy) ในปัจจุบันเรา การค้นหา 
ข้อมูลใด ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต ทําให้การค้นหาข้อมูลเป็นเร่ืองง่ายต่างจากอดีตซึ่งการเรียนรู้หมายถึง
การจดจํารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้ในปัจจุบันสําหรับประเทศไทยจะทําอย่างไรกับการจัดการ 
กับข้อมูลมหาศาลที่หาได้ง่ายบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม ในการเข้าถึง คัดกรอง คัดเลือก 
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รวมท้ังการตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใดน่าเช่ือถือ ไม่น่าเช่ือถือ เป็นทักษะท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
การอยู่ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารล้นและรวดเร็วอย่างในปัจจุบัน 

5) ความรู้พ้ืนฐานด้านการใช้สื่อ (Media Literacy) ในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมถือเป็น
ทักษะหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการทํางานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอทั่วไปจนถึงการสื่อสารใน
รูปแบบที่ซับซ้อนกว่า เช่น การทําสื่อวีดิโอ และการสร้างเว็บไซต์ ดังน้ันในการใช้สื่อและการผลิตสื่อ
อย่างเหมาะสม จะมาหนุนเสริมให้การทํางานในโลกยุคใหม่น้ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6) ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือสารสนเทศใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น smart 
phone หรือ Tablet PC ไม่นับรวมว่าคนส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเอง รวมท้ังโครง 
สร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการเรียนรู้เพ่ือให้การใช้
เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้อย่างเหมาสมจึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน การยอมรับที่จะอยู่
กับผู้ที่มีความแตกต่าง เป็นเร่ืองน่าเศร้าที่ระบบการศึกษาไทยไม่เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับผู้ที่แตกต่างกับตัวเองในระดับโรงเรียน มีการคัดแยกเด็กออกเป็นลําดับขั้น เด็กเก่งอยู่ร่วมกับ
เด็กเก่ง เด็กเกเร เรียนไม่เก่งก็ไปอยู่ด้วยกัน ทําให้เด็กในโรงเรียนของไทยขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับผู้ที่แตกต่างกับตนไปอย่างสําคัญ 

7) การวางแผนและตัดสินใจอนาคตให้ตัวเอง (Self-Direction) การตัดสินใจและการวาง 
แผนด้วยตนเอง มีความจําเป็นสําหรับทุกคน จะต้องการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทักษะน้ีการ
ฝึกฝนได้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมในโรงเรียนซึ่งฝึกให้นักเรียนต้องตัดสินใจในเร่ือง
ต่าง ๆ มากข้ึน 

8) การตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองของประเทศ (Civic Literacy) หน้าที่หน่ึงของการ 
ศึกษาคือการส่งผ่านความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง
การศึกษาควรปลูกฝังแนวคิดพ้ืนฐาน ในฐานะพลเมืองคนหน่ึงของชาติ แต่ละคนมีความสําคัญและ
สัมพันธ์กันอย่างไรกับสังคมรอบตัว รวมทั้งต่อชาติโดยไม่จําเป็นต้องสอนและสั่งให้ทุกคนรักชาติ การ
ประพฤติตัวอย่างเหมาะสมในฐานะพลเมืองคนหน่ึงของชาติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

9) การตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลก (World Civic Literacy) นอกจากจะตระหนัก
รู้ตัวเองในฐานะพลเมืองของชาติแล้ว การตระหนักรู้ตัวเองในฐานะพลเมืองคนหน่ึงของโลกเป็นเร่ืองที่
มีความสําคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําลังกลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้น 
เร่ือย ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน ต่อมาภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century 
Learning อ้างถึงใน James Bellanca; & Ron Brandt, 2012, pp.34-35) ไว้ว่า ทักษะที่สําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะคือ  
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1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
 1.1 ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา 
 1.3 การสื่อสารและการร่วมมือทํางาน 
2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 2.1 ความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
 2.2 ความรู้พ้ืนฐานด้านสื่อ 
 2.3 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 
3) ทักษะชีวิตและการทํางาน  
 3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
 3.2 ความคิดริเร่ิมและการช้ีนําตนเอง 
 3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
 3.4 การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด 
 3.5 ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ 
สามปีต่อมา การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993, p.25 อ้างถึงใน นางสาวสิริรัตน์ นาคิน, 2557) 

การ์ดเนอร์เป็นปรมาจารย์ด้านการสอนการคิดแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ที่มีผลงานโด่งดังจาก
ทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligences) ได้เขียนหนังสือ Five Minds for the Future ต้องการ
ให้ทุกคนได้รู้คําตอบของการเกิดวิธีการเรียนรู้และการรู้คิดด้วยจิตทั้ง 5 ประการ สําหรับ 5 ลักษณะ
ของจิตน้ัน การ์ดเนอร์ บอกว่าคือ สมรรถนะ (competencies) ซึ่งเป็นคําใหม่ของราชบัณฑิตยสถาน 
คําน้ีมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าสมรรถนะที่หมายถึง ความสามารถ 

1) จิตชํานาญการ (the disciplined mind) มีความหมายดังน้ี disciplinary thinking คือ 
วิธีการคิดหรือแบบแผนความคิดที่ไม่ได้ติดอยู่แค่เน้ือหา แต่สามารถเข้าใจไปถึงบริบท เช่นไม่ติดอยู่กับ
การจําตัวเลขในประวัติศาสตร์ แต่เข้าใจบริบทของประวัติศาสตร์ มีความสามรถในการเก็บสะสมข้อมูล 
และสรุปเป็นทฤษฎีหรือข้อสังเกตได้ ไม่ยึดติดอยู่กับสาขาการศึกษาเดียวในการวิเคราะห์ เช่น เมื่อเป็น
นักเศรษฐศาสตร์ก็วิเคราะห์โดยใช้เศรษฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว มีความสามารถในการคิดบังคับ
ตนเองให้กระทําในสิ่งที่สําคัญ ลักษณะของจิตน้ีหมายถึง การมีระบอบความคิดที่กว้างเชิงวิเคราะห์ 
อย่างเข้าใจบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่กลายเป็นคนท่ีมปีมด้อย เห็นวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษาเหนือกว่าตน หรือเห็นว่าคนที่ไม่เก่งภาษาน้ันเท่าตนเป็นคนตํ่าต้อยจนมีทั้งปมด้อย
และปมเด่นในตัว หากเห็นว่าภาษาน้ันเป็นเพียงกลไกหรือเคร่ืองมือในการเปิดประตูให้สามารถรับการ
สื่อสารข้อมูลได้มากขึ้น เป็นความเช่ียวชาญในการคิดเก่ียวกับวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย 
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดที่แยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของสาขาหรืองานฝีมือ หรืออาชีพ
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หน่ึง ๆ จิตชํานาญการหมายรวมถึง การทํางานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะและความเข้าใจ คือความ 
มีวินัยอย่างสูง 

2) จิตชํานาญการ เป็นวิธีคิดเก่ียวเนื่องกับสาขาวิชาหลัก ๆ (ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ) และสายวิชาต่าง (กฎหมาย แพทย์ การจัดการ การเงิน) รวมถึงงานหัตถศิลป์และ
การทําธุรกิจการค้า จิตชํานาญการเป็นความสามารถในการประยุกต์ความขยันหมั่นเพียรของตนพร้อม
ทั้งปรับปรุงสิ่งที่เล่าเรียนมาให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง การฝึกฝนจิตชํานาญการ โดยการพยายามถ่ายทอด
ความชํานาญการให้แก่จิตของนักศึกษาซึ่งอันที่จริงแล้วก็ไม่มีวิธีอ่ืนที่จะสร้างให้เกิดนักวิทยาศาสตร์  
นักคณิตศาสตร์ ศิลปิน นักประวัติศาสตร์ นักวิจารณ์ นักกฎหมาย ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญ 
ในสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ได้อย่างสม่ําเสมอ การฝึกผู้ชํานาญการกระทําได้ด้วยการรู้ชัดถึงความสนใจและ
พรสวรรค์ที่ผสมผสานกันอยู่ เธอมีพรสวรรค์ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักวิจารณ์ 
วรรณกรรม ทนายความ วิศวกร ผู้บริหาร รวมถึงการสร้างตัวแบบของวิธีการคิด (น่ีเป็นวิธีการท่ีเราจะ
พิสูจน์ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง) ตลอดจนความสําเร็จของสิ่งที่ได้รับมอบหมายที่คล้ายต้นแบบ มีการใช้เวลาที่
กระชับในการวิจารณ์ติชมผลงานที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนก็จะต้องจะเผชิญกับ
ทางเลือกว่า ไม่ต้องสนเน้ือหาวิชาการท้ังหมด สอนพวกเขาแค่สาระสําคัญของวิชาแล้วให้พวกเขาดูแล
ตัวเอง หรือพยายามให้พวกเขาได้ลองเผชิญกับประสบการเกี่ยวกับการก้าวข้ามแต่ละช่วงของชีวิต ใน
ความหมายของเดวิด เพอร์กินส์ ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เกิดการคิดอย่างชํานาญการได้ 

3) จิตสังเคราะห์ (the synthesizing mind) หรือความสามรถในการสังเคราะห์ข้อมูลที่มี
มากมายจนได้เป็นข้อสรุปตัวอย่างที่ การ์เนอร์ (Garner) ยกมาคือ ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 
ซึ่งเดินทางในเรือรอนแรมไปในทวีปต่าง ๆ เป็นเวลา 5 ปี เก็บข้อมูลมหาศาลเก่ียวกับพันธ์ุพืชสัตว์ ทําการ 
ทดลองและสังเกตศึกษา สื่อสารกับนักวิชาการมากมาย จนอีก 20 ปี ต่อมาก็สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
และเอามาเขียนเป็นหนังสือช่ือ Origin of the Species 

4) จิตสร้างสรรค์ (the creative mind) คือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เมื่อลอง
นึกดูก็จะเห็นว่ามนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์ก็ต่อเมื่อมีความเช่ียวชาญในทางใดทางหน่ึงไม่ตํ่ากว่า 10 ปี 
เช่น โมซาร์ท (Mozart) แต่งเพลงคลาสสิกช้ันยอดตอนอายุ 15-16 ปี ก็เพราะเริ่มความเช่ียวชาญน้ี
เมื่อตอนอายุ 5 ถึง 6 ขวบ เช่นเดียวกับ Picasso จิตกรผู้ย่ิงใหญ่ เป็นการผลิตความคิดใหม่ ๆ พร้อม
ต้ังคําถามที่แตกต่างไปจากเดิม และกําเนิดวิธีการคิดที่สดใหม่ ซึ่งก็อาจจะกลายเป็นคําตอบที่คาดไม่ถึง 
สิ่งที่สร้างสรรค์จะได้รับการยอมรับจากผู้รอบรู้ ด้วยเหตุที่การสร้างสรรค์ คือ สิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ 
ที่มีอยู่ จิตสร้างสรรค์จึงต้องล้ําหน้ากว่าคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนที่สุดหน่ึงก้าว 

5) จิตเคารพ (the respectful mind) คือความสามารถในการเคารพ ร่วมมือกับคนอ่ืน ถึงแม้
จะมีความคิดเห็นและค่านิยมที่แตกต่างกัน สิ่งที่การ์ดเนอร์ (Gardner) พูดถึงน้ีใกล้เคียงกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ซึ่งได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกัน นับถือยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน โดยอยู่
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ร่วมกันอย่างสันติ เป็นการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ถือเป็นความพยายาม
ที่จะเข้าใจผู้อ่ืน และหาวิธีที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ในโลกที่ทุกคนเช่ือมโยงถึงกันได้
น้ันการไม่ยอมรับฟังและขาดความเคารพซึ่งกันและกัน ย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีของการอยู่ร่วมกัน เป็น
การตอบสนองต่อคนหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างที่หลากหลายอย่างเห็นได้ชัด 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวคิดของภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Learning อ้างถึง 
ใน James Bellanca; & Ron Brandt, 2012) ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะ 
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน 

2.4.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมไว้

หลายท่านอาทิ สุรางค์ โค้วตระกูล (2553, หน้า 186) ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ 
หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือ 
จากการฝึกหัด รวมท้ังการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน ส่วน สิริอร วิชชาวุธ (2554, หน้า 2) ได้
กล่าวว่า การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) มนุษย์ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก “ไม่
รู้” เป็น “รู้” “ทําไม่ได้” เป็น “ทําได้” “ไม่เคยทํา” เป็น “ทํา” 2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมน้ันต้อง 
เป็นไปอย่างถาวร (Permanent not Temporary) และ 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ัน เกิดจาก
ประสบการณ์การฝึกฝนและการฝึกหัด ไม่ใช่จากเหตุอ่ืน ๆ ต่อมา เชอรีล (Cheryl, 2008, อ้างถึงใน 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554, หน้า 356–357) นําเสนอว่า นวัตกรรมท่ีสําคัญของ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การทําให้เห็นภาพ การทําความรู้ให้เป็นประชาธิปไตย และวัฒนธรรม 
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากน้ัน จิราภา เต็งไตรรัตน์ (2554, หน้า 123) กล่าว่า การเรียนรู้ 
(Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์และ
การฝึกหัด พฤติกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงช่ัวคราวไม่จัดว่าเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ความเหน็ด
เหน่ือย ผลจากการกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากวุฒิภาวะ เป็นต้น ในปีต่อมา 
วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 17) กล่าวว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกําหนดความ
พร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทํางานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ต่อมา อัชรา 
เอิบสุขสิริ (2556, หน้า 48) กล่าวว่า นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์มิได้เป็นการเรียนรู้เสมอไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวในช่วงระยะหน่ึงซึ่งเกิดจาก
การมีสิ่งเร้ามากระตุ้น สองปีต่อมา ตันติกร ขุนาพรม (2558, หน้า 6) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) หมายถึง ความสามารถทางการเรียนที่สามารถฝึกฝน
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ให้เกิดความชํานาญโดยการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนนําความคิดและกระบวนการ
ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น สามารถคิดกว้างไกลคิดหลาย
ทิศทาง ซึ่งนํามาสู่สิ่งแปลกใหม่ทางความคิด การคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับข้อมูล
หรือสถานการณ์ปัญหาข้อโต้แย้ง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา การกําหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา มีการส่ือสารพูดคุย การเขียนหรือการแสดงท่าทางให้
ผู้ฟังได้รับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสารและการรู้จักรับฟังหรือรับข้อมูลจากผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
และการสร้างปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการทํางานกับบุคคลอ่ืนต่อกระบวนการในด้านต่าง ๆ  

จากความหมายของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้
ว่าหมายถึงความสามารถทางการเรียน การนําความคิดและกระบวนการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนมา
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น หรือนําวิธีปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคล 
หรือนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้มีผลดีย่ิงขึ้น  

2.4.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 

ICT) หรือ ไอซีที พัฒนามาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เน้นถึงการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
ซึ่งแต่ก่อนคอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมโยงกันภายในพ้ืนที่เฉพาะเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันสามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั้วโลก ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทํา
ให้ IT เปลี่ยนบทบาทเป็น ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงมีความหมายใกล้เคียงและ 
ครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไว้หลายท่านอาทิ เลาดอน (Laudon, 2002, p.8) ให้ความหมาย 
ระบบสารสนเทศ (Information System) ในทางด้านเทคนิค หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ประกอบ 
ด้วยฮาร์ดแวร์หรือตัวอุปกรณ์และซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่รวบรวม ประมวลผล 
จัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุมภายในองค์กร นอกจากน้ี 
ยังช่วยบุคลากรในองค์กรน้ันในการประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างแบบจําลองวัตถุที่มีความ 
ซับซ้อน และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อมา แบ๊คต้า (Becta, 2003) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการติดต่อ 
สื่อสาร ซึ่งลักษณะสําคัญดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้และขอบเขตของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษา ต่อมา วิจารณ์ พานิช (2555, p.18) กล่าวว่า ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย 
ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
สามปีต่อมา ตันติกร ขุนาพรม (2558, หน้า 6) กล่าวว่าทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information 
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Media and Technology Skills) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี 
มีการใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
อย่างรวดเร็ว มีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าของข้อมูล ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
และถูกต้อง สามารถเข้าถึงสื่อ วิเคราะห์สื่อ ประเมินสื่อ และสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ ในรูป
สิ่งพิมพ์กราฟฟิก แอนิเมช่ัน ออดิโอ วิดีโอ เกม มัลติมีเดีย เว็บไซต์และอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถนําเอา
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์และการรู้จักนํา 
มาทําให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สามปีต่อมา อรุณรัสมิ์ บํารุงจิตร (2558, หน้า 16) กล่าวว่า การ
รู้สารสนเทศ เป็นความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ การประเมินสารสนเทศ และการ
นําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนรู้ว่าตนเองต้องการสารสนเทศใด ต้ัง
คําถามและระบุสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ สืบค้นสารสนเทศได้ เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ จัดกลุ่ม
หรือหมวดหมู่สารสนเทศได้ สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ากับองค์ความรู้เดิม ใช้สารสนเทศ
ในการคิดวิเคราะห์ได้ รวมทั้งการมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การวัดความรู้สารสนเทศ 

จากความหมายของทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถ
สรุปได้ว่า ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ ทักษะในการประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ หรือประมวลผลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ  

2.4.3 ทักษะชีวิตและการทํางาน 
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ให้ความหมายของทักษะชีวิตและการทํางานไว้หลาย

ท่าน อาทิ วิจารณ์ พานิช (2553, หน้า 17) ทักษะชีวิตและการทํางานคือ ทักษะของคนที่ต้องเตรียม
ออกไปเป็นการทํางานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) โดยครูเพ่ือศิษย์น้ันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
โดยสิ้นเชิง เพ่ือให้เป็นการเตรียมคนออกไปทํางานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) สองปีต่อมาเขา
ยังบอกอีกว่าทักษะด้านชีวิตและอาชีพ การดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)  
และ ความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
สี่ปีต่อมา เรืองโรจน์ สุขวิริยะ (2557) ให้ความหมาย ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการทําสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และทําสิ่งต่างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยตนเอง การมีคุณสมบัติ 
ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตชีวาไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยน 
แปลงไปอย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันน้ันเอง มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ (2557, หน้า 7) กล่าวว่า ทักษะ
ชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถในการจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ตามแนวคิด 
ของ Maxwell โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ในตนเอง ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ 
และ ทักษะการแก้ปัญหา  
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1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง การท่ีประเมินตนเอง เข้าใจ 
แรงจูงใจ ความปรารถนา ความชอบของตนเอง และการกําหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองอย่างชัดเจน 
เป็นความสามารถข้ันพ้ืนฐานของพนักงานในการที่จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือเลือกที่จะปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง การรับรู้ในความสามารถและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง การ
รับรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบและรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง  

2) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง ความสามารถแสดงออกทางอารมณ์ของ
ตนเข้าใจอารมณ์บุคคลอ่ืน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อความกดดันจากสังคม การมีสัมพันธภาพ 
ที่ดีต่อผู้อ่ืนย่อมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ความสามารถ และการช่วยเหลือเก้ือกูลกันของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของส่วนรวม โดยสามารถให้คํา 
ปรึกษากับผู้อ่ืนที่มีเร่ืองไม่สบายใจได้มีความรู้สึกยินดีเมื่อผู้อ่ืนประสบความสําเร็จ และแสดงความเห็น
ใจเมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์  

3) ด้านการแก้ปัญหา (Solution) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
หากมีความจําเป็นต้องตัดสินใจ จะต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ซึ่งจะใช้เหตุและ
ผลในการวิเคราะห์ปัญหา และมักจะประเมินถึงผลลัพธ์ที่ตามมาภายหลังการตัดสินใจ โดยจะพิจารณา 
หาทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางก่อนที่จะตัดสินใจแก้ปัญหา ในปีต่อมา ตันติกร ขุนาพรม (2558, หน้า 7) 
กล่าวว่า ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
และสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิต สามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะได้รับคําชม ล้มเหลว หรือ
ถูกวิจารณ์ การจัดการเป้าหมายและเวลา การทํางานอย่างอิสระตามลําดับความสําคัญ บริหารเวลา
และภาระงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทํางานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การต้ังเป้าหมายและดําเนินไปสู่จุดหมาย วางแผนจัดลําดับความสําคัญ และบริหารจัดการ
งานต่าง ๆ ให้ได้รับผลตามที่คาดหวัง รวมท้ังการแสดงคุณลักษณะเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างผลผลิต และการร่วม 
งานอย่างกระตือรือร้น แก้ปัญหาเพ่ือช้ีนําผู้อ่ืนให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถแสดงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ในปีเดียวกัน ชุลีพร ดัดงาม (2558, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถการใช้ทักษะ
ชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัว ในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนด
องค์ประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนใน
สภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้จักความถนัดความ 
สามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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2) การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล
และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหาหาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ 
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียดรู้วิธีการผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่จะก่อ 
ให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

4) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่
ดีสร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

จากความหมายของทักษะชีวิตและการทํางานที่นักวิชาการได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า 
เป็นความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แก้ปัญหารอบตัวในสภาพปัจจุบันเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตที่จะมาถึง 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมือ

อาชีพกับคุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาอ่างทอง โดยผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นส่วนได้ดังน้ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นด้วยว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทองมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่
ในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ด้านบุคลิกภาพที่ดี ด้านวิสัยทัศน์และด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 2) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเห็นด้วยว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง มีคุณภาพงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลําดับคือด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
ภายใน และด้านหลักสูตร 3) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการ ตามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง โดยตัวแปรทั้งสองมีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 33 

ธวัชชัย ยวงคํา (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
น่าน เขต 2 มีผลการวิจัยดังน้ี 1) คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 
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ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมากมี 
คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี การมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้หลักการบริหาร
ความเส่ียง การมีวิสัยทัศน์ การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี การมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน่าน เขต 2 มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ความสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนความสามารถ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 3) คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในภาพรวมอยู่ 
ในระดับสูง โดยคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
ในระดับสูง ได้แก่ การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง ส่วนคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี การมีทักษะในการ
คิดสร้างสรรค์ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการ
มีวิสัยทัศน์ 

เอกชัย พุทธสอน (2557) ได้ทําการศึกษาแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และ 2) นําเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
ตามวิธีวิจัยแบบเดลฟายจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 17 ท่าน แล้วนํามาสรุปการได้ฉันทามติจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ และนําเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ท่านผลการวิจัยพบว่า 1) ผล 
การวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ 1.1) ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 1.2) ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีคือ มีทักษะการรู้การใช้และการจัดการด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้เท่าทันอยู่เสมอ และ 1.3) ทักษะชีวิตและการทํางาน คือ มีทักษะในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท 
ของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 2) แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ 2.1) แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย คือ 
เน้นการเรียนรู้อยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาผู้ใหญ่ 2.2) แนวโน้มด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและทักษะ
ชีวิตและการทํางาน 2.3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้คือ การส่งเสริมรูปแบบ การปฏิบัติ
จริง และ 2.4) แนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากทุกภาค
ส่วนในสังคม 

เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก (2557) ได้ศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ีย คือ ด้านให้ความสําคัญกับ
เทคนิคการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านยึดเป้าหมายเดิมแต่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ ด้านเน้นการกระทํา ด้านเป็นพ่ี
เลี้ยง และด้านให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านยึดเป้าหมายเดิมแต่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ และด้านให้ความสําคัญ
กับเทคนิคการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เฟลทเชอร์ (Fletcher) ซึ่งวิจารณ์งานของ (Lumby J Coleman, 2007) เรื่อง Leadership 

and Diversity ที่เขียนเก่ียวกับคุณลักษณะหลากหลายที่พบในผู้นํา ซึ่งนอกจากจะนํามาพิจารณาแล้ว
ยังเสนอการฝึกด้วย โดยใช้หลักการอ้างอิงจากงานวิจัยจํานวนมากใน สหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มากสําหรับด้านการศึกษา กล่าวคือ ผู้นําจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของความหลากหลาย ต้อง
เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเน่ืองจากฐานะของผู้นําน้ันมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานการจัดการศึกษา 
รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียนซึ่งสืบเน่ืองมาจากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรม หรือ
แม้กระทั่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตามได้แก่ เพศ 
สถานะทางสังคม เช้ือชาติและสีผิว ทําให้การพัฒนาภาวะผู้นําต้องคํานึงถึงเร่ืองวัฒนธรรมและค่านิยม
ของแต่ละชาติน้ันด้วย 

อับดุลลาห์ และออสมัน ได้ศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในมาเลเซียและบรูไน องค์ประกอบของผลการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ
ความรู้และความเช่ียวชาญที่นักเรียนควรที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน และต่อไปในชีวิต
ภายในบริเวณของสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 การดําเนินชีวิตที่น่าสนใจอยู่บนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้เป็นด้านทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในหมู่นักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศมาเลเซียและบรูไน และเพ่ือเปรียบเทียบ
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ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ในหมู่นักศึกษาที่เกี่ยวกับเพศ มิติของทักษะการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
การปรับตัว และความซับซ้อน การจัดการทิศทางตัวเอง อยากรู้อยากเห็นความ คิดสร้างสรรค์และการ
เสี่ยง การคิดขั้นสูงขึ้นและเหตุผลที่ดี การศึกษาคร้ังน้ีซึ่งใช้วิธีการสํารวจ เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 1,037 คนจากทั้งสองประเทศ ผลที่ได้จากผลการวิจัยพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระยะของเพศจากทั้งสอง
ประเทศ จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตปริญญาตรี ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดตามทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้เป็นกรอบ ในการพัฒนาตัว
บ่งช้ีทักษะศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยรัชเกอร์ (Rutgers University New Brunswick) ได้ศึกษาการวิเคราะห์
เน้ือหาเพ่ือสืบหาหลักฐานของความรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะภายในโปรแกรมการศึกษาครู
ประถมในประเทศสหรัฐอเมริกาโปรแกรมการเตรียมครู จัดเตรียมอย่างเพียงพอท่ีมีทักษะและความรู้
ที่จะสอนในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 การศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณ 
ในการตรวจสอบ การปรากฏของความรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะภายใน สุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรม 
การเตรียมครูในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา วัดโดยกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของ 
วรรณกรรมปัจจุบันนักวิจัยระบุความสามารถในศตวรรษท่ี 21: การรับรู้ทั่วโลกดิจิตอลมีความสามารถ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ; การทํางานร่วมกัน; การข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารและการแก้ปัญหาสําหรับ
ตัวเลขสมมติฐานสองนักวิจัยกําหนดวิธีการอย่างใกล้ชิดของสถาบัน คําอธิบายหลักสูตรและเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับปริมาณกรอบแนวคิดศตวรรษที่ 21 จากน้ันก็มีการคํานวณความแปรปรวนและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า z-test สําหรับความแตกต่าง ในสัดส่วนสําหรับจํานวน 
สมมติฐานข้อ 1 สําหรับ z-test ความแตกต่างในวิธีการระหว่างคะแนนของกลุ่มตัวอย่างครู โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมของประชาชน และครูเอกชนตัวอย่าง โปรแกรม การเตรียมความพร้อมของเขา
ถูกนํามาใช้เพ่ือตรวจสอบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่มีอยู่ระหว่างหลักฐานที่ สถาบันของรัฐและเอกชน ความรู้ของ
ศตวรรษที่ 21 และทักษะผลของการวิเคราะห์ ที่สนับสนุนสมมติฐานสลับสังเกตหลักฐาน ของ ศตวรรษที่ 
21 ความรู้และทักษะในตัวอย่างของโปรแกรม การเตรียมครู การวิเคราะห์ยังสนับสนุนสมมติฐาน สลับมี
หลักฐานของความรู้ดิจิตอล และที่สําคัญสามารถคิดในโปรแกรมการเตรียมครู งานวิจัย ไม่สนับสนุน
สมมติฐานทางเลือกที่เก่ียวข้องกับ การรับรู้ทั่วโลกร่วมมือข้ามวัฒนธรรม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
ความสามารถ เผยให้เห็นดังน้ันความรู้ ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่ไม่ได้ความชัดเจนในการเตรียม
โปรแกรมครูของประชาชน สถาบันสถิติคะแนน ที่สูงขึ้นในทักษะความรู้ ดิจิตอลในขณะที่สถาบัน
เอกชนคะแนนที่สูงขึ้นในทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โปรแกรมการเตรียมความพร้อมครูจะต้อง
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ทําการเปลี่ยนแปลง การเขียนโปรแกรมที่ดีในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
จําเป็นที่จะต้องนําไปสู่การที่มีประสิทธิภาพ ในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจสรุปประเด็นที่เก่ียวข้องได้
ทั้งหมด 6 ประเด็น ดังน้ีคือ  

1) ผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม ด้านบุคลิกภาพท่ีดี ด้านวิสัยทัศน์และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้บริหาร
อย่างมืออาชีพได้ 

2) คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต้องประกอบด้วย การมีคุณธรรม 
และจริยธรรม การใช้หลักการบริหารความเสี่ยง การมีวิสัยทัศน์ การเน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ 
การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี การมีทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3) การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 1.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
คือ มีทักษะการรู้การใช้และการจัดการด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันอยู่
เสมอ และ 1.3) ทักษะชีวิตและการทํางาน คือ มีทักษะในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

4) การบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องให้ความสําคัญกับเทคนิคการเรียนรู้
ยึดเป้าหมายเดิมแต่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ เน้นการกระทํา ด้านเป็นพ่ีเลี้ยง และให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี 

5) ผู้นําจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของความหลากหลาย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล 
รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียนซึ่งสืบเน่ืองมาจากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรม หรือ
แม้กระทั่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์ 

6) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบด้วย การปรับตัว และความซับซ้อน 
การจัดการทิศทางตัวเอง ความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์และการเสี่ยง การคิดขั้นสูงขึ้นและ 
เหตุผลที่ดี 

 

2.6 บริบทของพื้นท่ีการศึกษา 
 
กรุงเทพมหานครให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดต้ังขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ได้กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ต้ังของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยสํานักงานหลักต้ังอยู่ที่ เขตราชเทวี รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ทั้งหมด 23 เขต ได้แก่ สถานศึกษาในเขตพญาไท, เขตบางซื่อ, เขตดุสิต, เขต 
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สัมพันธวงศ์, เขตปทุมวัน, เขตราชเทวี, เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน, 
เขตบางบอน, เขตทุ่งครู, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตจอมทอง, เขตคลองสาน, เขตธนบุรี, เขตภาษีเจริญ, 
เขตตลิ่งชัน, เขตทวีวัฒนา, เขตบางพลัด, เขตบางกอกน้อย, เขตใหญ่, และเขตหนองแขม  

โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ดังน้ี  

1) วิสัยทัศน์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
2) พันธกิจ 
 2.1 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
 2.2 เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
 2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.4 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความ 

เป็นไทย 
 2.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
3) เป้าประสงค์ 
 3.1 ผู้บริหารเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 3.2 บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 นํานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.4 นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 3.5 องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา 
 3.6 ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และ

เสมอภาค 
 3.7 นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 3.8 ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับช้ัน 
 3.9 อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ 
 3.10 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.11 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 3.12 สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
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 3.13 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงเป็นอันดับหน่ึงของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 3.14 สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) 

 3.15 ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3.16 ผู้เรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 3.17 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.18 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
 3.19 ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก 
 3.20 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 3.21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองสู่ความเป็นประชาคมโลก 
4) กลยุทธ์/โครงการ 
 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  4.1.1 การประชุมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  4.1.2 การประชุมควบคุมภายใน 
  4.1.3 ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  4.1.4 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
  4.1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคารสํานักงาน 
  4.1.6 ประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  4.1.7 จัดทําวารสาร SESAO1focus 
  4.1.8 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4.1.9 ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1.10 อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ 
  4.1.11 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 
  4.1.12 ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
  4.1.13 ประชุมช้ีแจงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการบํานาญและข้าราชการปัจจุบัน 
  4.1.14 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
  4.1.15 มอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 4.2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  4.2.1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
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  4.2.2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
  4.3.1 พัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.3.2 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพ 
  4.3.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  4.4.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  4.4.2 สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
  4.4.3 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.4.4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 4.5 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตาม

ศักยภาพ  
  4.5.1 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 
  4.5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการ

ข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2.7 สรุป 
 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ เพราะผู้บริหาร 
เป็นผู้นําทางการศึกษา ตามแนวคิดของแมคคอมิกส์และเอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985, p. 65) 
ได้เสนอคุณลักษณะที่จําเป็นของผู้บริหารไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) การสื่อสาร 3) ความ 
ฉลาดทางอารมณ์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ตามแนวคิดของภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 (The Partnership for 21st Century Learning อ้างถึงใน James Bellanca; & Ron Brandt, 
2012, pp. 34-35) ได้เสนอทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นตลอดจนสามารถบริหารจัดการภายในองค์กร 
ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา การดําเนินงานในองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้น้ันผู้บริหารในฐานะผู้นําองค์กรเป็นปัจจัย 
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สําคัญพ้ืนฐานหนึ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความพอใจ สร้างขวัญและประสิทธิภาพ ของ
องค์กรการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารจึงเป็นการค้นหาแนวทางในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
และบรรลุเป้าหมายในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) เพ่ือศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ (3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีประเด็นนําเสนอในบทน้ี ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
3.7 สรุป 
 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และ

ระเบียบ ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากหนังสือ 

ตํารา เอกสาร ข้อมูล สถิติ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําและดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
แล้วเสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือและนําเคร่ืองมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
และนําไปทดลองกับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try-out) จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
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(reliability) ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือ แล้วนําเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 
ตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทําร่างผลการวิจัย เพ่ือนําเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะ 
กรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัติเป็นส่วนหน่ึงของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 

การออกแบบการวิจัย และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) ที่มี

แบบแผนการวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ที่ไม่มีการทดลอง (The one 
short, non-experimental case study design) โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้จัดทําหรือสร้างสถานการณ์ตาม
เง่ือนไขที่ต้องการใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบการวิจัย (Research Design) 
 
เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้จากประชากร 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรแต่ละตัว 
  

O 

 

 

R                                                    X 
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3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 

ตามแนวคิดของ แมคคอมิกส์และเอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985, p. 65) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
ด้าน ได้แก่ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) 2) การสื่อสาร (X2) 3) ความฉลาดทางอารมณ์ (X3)  

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน (Ytot) 
ตามแนวคิดของ เจมส์ เบลลันกาและรอน แบรนต์ (James Bellanca; & Ron Brandt, 2012, pp. 
34-35) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Y1) 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Y2) 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน (Y3)  

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษา จํานวน 67 แห่ง จากรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ สถานศึกษา จํานวน 56 แห่ง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการศึกษา 
จํานวน 56 คน 2. หัวหน้างาน/ฝ่าย จํานวน 112 คน และ 3. ครูผู้สอน จํานวน 168 คน รวมท้ังสิ้น 
336 คน  

สําหรับการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 48-49) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากน้ัน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียน โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ตามสัดส่วนของโรงเรียนในแต่ละขนาด และทําการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ น้ัน ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) คือการจับฉลากตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้วิจัยได้กําหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จรูปของ

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 48-49) จากสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 56 โรงเรียน 

2. จําแนกกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
เป็นขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

3. ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยเลือกแบบเจาะจง
สําหรับผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ในกรณีหัวหน้างาน/ฝ่าย ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการ
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จับฉลากตามงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา และกรณีครูผู้สอน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 

4. ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้างาน/ฝ่าย 
2 คน และครูผู้สอน 3 คน รวมท้ังสิ้น 6 คน ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ที่ ขนาดสถานศกึษา 
ประชากร 

(สถานศึกษา) 
กลุ่มตัวอย่าง 
(สถานศึกษา) 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
(1) 

หัวหน้า 
งาน 
(2) 

คร ู
ผู้สอน 
(3) 

1. ขนาดใหญ่พิเศษ 19 16 16 32 48 96 
2. ขนาดใหญ่ 19 16 16 32 48 96 
3. ขนาดกลาง 24 20 20 40 60 120 
4. ขนาดเล็ก 5 4 4 8 12 24 

รวม 67 56 56 112 168 336 
 

ที่มา. จากรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (หน้า 2), โดย สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560, กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 

ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน จํานวน 5 ข้อ ลักษณะ 
ของคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ แมค
คอมิกส์และเอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985, p. 65) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1. ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 2. การสื่อสาร และ 3. ความฉลาดทางอารมณ์  
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนตามแนวคิดของ เจมส์ 
เบลลันกาและรอน แบรนต์ (James Bellanca; & Ron Brandt, 2012, pp. 34-35) ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ 1. การเรียนรู้และนวัตกรรม 2. การสื่อสารและเทคโนโลยี และ 3. ชีวิตและการทํางาน  

ในตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 37) และได้กําหนดค่าคะแนนของ
ช่วงนํ้าหนักเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 5 หมายถึง ระดับพฤติกรรม/ระดับการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ระดับพฤติกรรม/ระดับการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับพฤติกรรม/ระดับการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ระดับพฤติกรรม/ระดับการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ระดับพฤติกรรม/ระดับการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่เกี่ยว 

ข้องแล้วนําความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือภายใต้คําแนะนําของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 นําผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวมาสร้างแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหาร 
สถานศึกษาตามทฤษฎีของแมคคอมิกส์และเอลเจน (McCormick; & Llgen, 1985, p. 65) และทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ตามแนวคิดของ เจมส์ เบลลันกาและรอน แบรนต์ (James Bellanca; 
& Ron Brandt, 2012, pp. 34-35) และนําไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไข 
ข้อบกพร่อง และนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และการใช้ถ้อยคํา (Wording) ของข้อคําถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยหรือไม่ จากน้ันนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วย 
การหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า 
IOC ดัชนีความสอดคล้องได้ต้ังแต่ 0.66 ขึ้นไป (ธีระศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65) ปรับแก้
ภาษาและข้อความตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายมากย่ิงขึ้น (ดูค่า 
IOC ในภาคผนวก ฉ) 
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ข้อตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกับ
ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน/ฝ่าย และครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 จํานวน 5 แห่ง แห่งละ 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน  

ขั้นตอนที่ 4 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมและราย
ด้าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, อ้างถึงใน 
วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551, หน้า 245) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่มีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความเช่ือมั่น
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ทั้งฉบับ 
0.96 และหาค่าความเช่ือมั่นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เท่ากับ 0.99 (รายละเอียดการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามปรากฏในภาคผนวก ช) 

ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การวิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
3.5.1 ผู้วิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านประธาน 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลแต่ละ
สถานศึกษา 

3.5.2 ผู้วิจัยดําเนินการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 336 ฉบับ และส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเอง สําหรับสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการได้ ส่วนสถานศึกษาที่การคมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยใช้
การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือ 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์  

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 336 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาใช้ได้ 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.42 แล้วนําข้อมูลดังกล่าวไป
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คํานวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบคํา
บรรยาย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคําถามในการวิจัย 
ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

3.6.1 การวิเคราะห์สถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (frequency) 
และ ค่าร้อยละ (percentage) 

3.6.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้เรียนใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970, pp. 204-208) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50 หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.6.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการวิเคราะห์การ 
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ก่อนการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) แล้วนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปล
ความหมาย (เฉลิมศรี อรรจนกุล, 2558, หน้า 206) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.81 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.20-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตํ่ากว่า 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันตํ่ามาก 
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สําหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังน้ี ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน มีความสัมพันธ์
กันในลักษณะคล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ คุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผูกผันกัน 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 
เป็นข้ันตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต้น (Independent Variables) ทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่า
ความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.10 ค่าปัจจัยการขยายตัว 
ของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 10.0 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2548, อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 227-228) 

 

3.7 สรุป 
 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive research) กลุ่มตัวอย่างจากการ

คํานวณโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้แก่ สถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 56 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 1 คน หัวหน้างาน/ฝ่าย 2 คน และบุคลากรครู 3 คน ของ
แต่ละโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 336 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของแมคคอมิกส์และ เอลเจน (McCormick; & Llgen, 
1985, p.65) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ เจมส์ เบลลันกาและรอน แบรนต์ (James 
Bellanca; & Ron Brandt, 2012, pp. 34-35) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล คือ ค่า 
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีวัตถุประสงค์ ใน
การศึกษา ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1, 2) เพื่อศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 1   
4.4 ผลการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
4.5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 

21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
   

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
R แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์์พหุคูณ 
R2 แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ 
r  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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p แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
** แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ACT แทน  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
AT  แทน  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
BT  แทน  ด้านการสื่อสาร 
CT  แทน  ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
DFT  แทน  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
DT  แทน  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ET  แทน  ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
FT  แทน  ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการไปแจกแบบสอบถามจํานวน 336 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 

324 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใช้ได้ 324 คิดเป็น ร้อยละ 96.42 โดยผู้วิจัยได้
จําแนกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ใน
ปัจจุบัน และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ 
 แบบสอบถาม 
 

             n = 324 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 132 40.70 
หญิง 192 59.30 

รวม 324 100.00 
2. อายุ   
ไม่เกิน 30 ปี 85 26.20 
31 - 40 ปี 95 29.30 
41 - 50 ปี 57 17.60 
51 ปีขึ้นไป 87 26.90 

รวม 324 100.00 
3. การศึกษา   
ปริญญาตร ี 163 50.30 
ปริญญาโท 148 45.70 
สูงกว่าปริญญาโท 13 4.00 

รวม 324 100.00 
4. ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั   
ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ 52 16.00 
หัวหน้างาน/ฝ่าย 104 32.10 
ครูผู้สอน 168 51.90 

รวม 324 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่   
ไม่เกิน 10 ปี 149 46.00 
10 - 20 ปี 43 13.30 
21 - 30 ปี 77 23.70 
31 ปีขึ้นไป 55 17.00 

รวม 324 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 324 คน แยกตามสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 
รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 

2. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 
รองลงมา คือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 อายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.20 และน้อยที่สุด มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 

3. ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 และ
น้อยที่สุด สูงกว่าปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

4. ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งหน้าที่ครูผู้สอน 
จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมา คือ หัวหน้างาน/ฝ่าย จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.10 และน้อยที่สุด ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 

5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่ง ไม่เกิน 10 ปี จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ 21 - 30 ปี จํานวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 31 ปีขึ้นไป จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และน้อยที่สุด 10-20 
ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 
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4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ประกอบด้วย 1) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) ด้านการสื่อสาร และ 3) ด้านความฉลาด 
ทางอารมณ์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพ 
รวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.2-4.5 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม 
 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา   S.D. แปลผล 
1. ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 4.25 0.508 มาก 
2. ด้านการสื่อสาร 4.16 0.552 มาก 
3. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 4.14 0.557 มาก 

รวม 4.18 0.481 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ (  = 4.25, S.D. = 0.508) ด้านการสื่อสาร (  = 4.16, S.D. = 0.552) และด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.14, S.D. = 0.557) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์   S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความสําเร็จ 4.41 0.625 มาก 
2. ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง 4.33 0.638 มาก 
3. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง 4.33 0.713 มาก 
4. ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.28 0.685 มาก 
5. ผู้บริหารพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

อย่างไม่ย่อท้อ 
 

4.27 
 

0.715 
 

มาก 
6. ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรับรู้ความสําเร็จใน

งานที่ปฏิบัติ 
 

4.25 
 

0.772 
 

มาก 
7. ผู้บริหารมีความสนใจจะให้ตนเองมีความเป็นเลิศ 4.15 0.799 มาก 
8. ผู้บริหารต้องการความมีอิสระจากการทํางาน 4.05 0.826 มาก 

รวม 4.25 0.508 มาก 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความสําเร็จ (  = 4.41, 
S.D. = 0.625) รองลงมา คือ ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง (  = 4.33, 
S.D. = 0.638) และข้อที่ตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารต้องการความมีอิสระจากการทํางาน (  = 4.05, S.D. = 0.826) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านการสื่อสาร 

 

ด้านการสื่อสาร   S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสั่งงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

4.26 
 

0.676 
 

มาก 
2. ผู้บริหารใช้สัญลักษณ์และลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ดี 
 

4.17 
 

0.697 
 

มาก 
3. ผู้บริหารใช้การสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือส่งหรือแลก 

เปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง 4.17 0.719 มาก 
4. ผู้บริหารมอบหมายงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.16 
 

0.687 
 

มาก 
5. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.16 0.750 มาก 
6. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.15 
 

0.735 
 

มาก 
7. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.12 
 

0.751 
 

มาก 
รวม 4.16 0.552 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้บริหารสั่งงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(  = 4.26, S.D. = 0.676) รองลงมา คือ ผู้บริหารใช้สัญลักษณ์และลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ดี (  = 4.17, S.D. = 0.697) และข้อที่ตํ่าที่สุดคือ 
ผู้บริหารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(  = 4.12, S.D. = 0.751) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ 

 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์   S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นในตนเอง 4.22 0.690 มาก 
2. ผู้บริหารมีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 4.21 0.773 มาก 
3. ผู้บริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ 4.19 0.712 มาก 
4. ผู้บริหารสามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 

4.17 
 

0.747 
 

มาก 
5. ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามได้ 4.16 0.746 มาก 
6. ผู้บริหารแสดงถงึความตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ 

ของตนเอง 
 

4.14 
 

0.682 
 

มาก 
7. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ 4.13 0.732 มาก 
8. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน 4.13 0.816 มาก 
9. ผู้บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 4.12 0.784 มาก 
10. ผู้บริหารมีอารมณ์ขันสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ 

ได้เป็นอย่างดี 
 

4.07 
 

0.790 
 

มาก 
11. ผู้บริหารมีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน 4.02 0.836 มาก 

รวม 4.14 0.557 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นในตนเอง (  = 4.22, S.D. = 0.690) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (  = 4.21, S.D. = 0.773) และ 
ข้อที่ตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน (  = 4.02, S.D. = 0.836) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
  

ผลการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.6-4.9 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21ของผู้ เรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวม 
 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน   S.D. แปลผล 
1. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3.97 0.570 มาก 
2. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.94 0.558 มาก 
3. ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน 3.94 0.575 มาก 

รวม 3.95 0.540 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรม (  = 3.94, S.D. = 0.558) ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (  = 3.97, 
S.D. = 0.570) และด้านทักษะชีวิตและการทํางาน (  = 3.94, S.D. = 0.575) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 

ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   S.D. แปลผล 
1. ผู้เรียนจัดการกับสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลที่

มีอยู่มากมายหลากหลาย 
 

4.07 
 

0.728 
 

มาก 
2. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด

เป็นประสิทธิผล 
 

4.05 
 

0.728 
 

มาก 
3. ผู้เรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ

ตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

4.05 
 

0.759 
 

มาก 
4. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่ง 

คุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน 
 

4.02 
 

0.779 
 

มาก 
5. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 

รวมท้ังการเข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

4.01 
 

0.736 
 

มาก 
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และ

เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทน้ัน ๆ 
 

3.97 
 

0.754 
 

มาก 
7. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่ง

คุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน 
 

3.94 
 

0.783 
 

มาก 
8. ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตาม

สมรรถนะที่เกิดขึ้น 
 

3.92 
 

0.765 
 

มาก 
9. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 
 

3.92 
 

0.775 
 

มาก 
10. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบ

แห่งคุณธรรมจริยธรรม 
 

3.91 
 

0.732 
 

มาก 
11. ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค ์

ที่กําหนด 
 

3.91 
 

0.750 
 

มาก 
รวม 3.97 0.570 มาก 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้เรียนจัดการ
กับสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ืองจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย (  = 4.07, S.D. = 0.728) 
รองลงมา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นประสิทธิผล (  = 4.05, 
S.D. = 0.728) และข้อที่ตํ่าที่สุดคือ ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่
กําหนด (  = 3.91, S.D. = 0.750) 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   S.D. แปลผล 
1. ผู้เรียนใช้เทคนิคทางความคิดอย่างเปิดกว้าง เช่น การระดม

สมอง 
 

4.09 
 

0.751 
 

มาก 
2. ผู้เรียนพร้อมที่จะยอมรับความคิดและสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้นน้ันได้ 
 

4.08 
 

0.740 
 

มาก 
3. ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

4.06 
 

0.755 
 

มาก 
4. ผู้เรียนเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่

ส่งผลต่อระบบการทํางาน 
 

4.05 
 

0.717 
 

มาก 
5. ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความ 

คิดและสติปัญญา  
 

3.98 
 

0.750 
 

มาก 
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพ่ือสร้างการ

ยอมรับและความน่าเช่ือถือ 
 

3.97 
 

0.762 
 

มาก 
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํางานและเกิด

การยอมรับในทีมงาน 
 

3.97 
 

0.764 
 

มาก 
8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงานโดยมองเห็น

คุณค่าของการทํางานเป็นหมู่คณะ 
 

3.97 
 

0.792 
 

มาก 
9. ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาได้เป็น

อย่างดี 3.97 0.819 มาก 
10. ผู้เรียนตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.95 0.739 มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   S.D. แปลผล 
11. ผู้เรียนใช้การส่ือสารในการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการ

รายงาน การสอน และการสร้างแรงจูงใจ 
 

3.94 
 

0.736 
 

มาก 
12. ผู้เรียนสามารถนําเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

งานได้อย่างต่อเน่ือง 
 

3.94 
 

0.773 
 

มาก 
13. ผู้เรียนนํานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อการปรับ 

ใช้และพัฒนา 
 

3.94 
 

0.810 
 

มาก 
14. ผู้เรียนมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อ่ืน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.93 
 

0.783 
 

มาก 
15. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพ 

แวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน 
 

3.92 
 

0.748 
 

มาก 
16. ผู้เรียนสามารถใช้หลักเหตุและผลเหมาะสมตามสถานการณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.89 
 

0.781 
 

มาก 
17. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้

อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดและเป็นระบบครบวงจร 
 

3.88 
 

0.802 
 

มาก 
18. ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน 

แนวความคิด 
 

3.89 
 

0.812 
 

มาก 
19. ผู้เรียนมีวิธีคิดและอธิบายความคิดน้ันได้อย่างเป็นระบบ 3.88 0.836 มาก 
20. ผู้เรียนสามารถสะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณบนพ้ืนฐานแห่ง 

ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 3.86 0.779 มาก 
21. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบท 

สรุปที่เกิดขึ้นได้ 
 

3.85 
 

0.808 
 

มาก 
22. ผู้เรียนมีความสามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสต่อการเรียนรู้  3.83 0.820 มาก 
23. ผู้เรียนสามารถตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบนฐานแห่ง

การวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือ 
 

3.81 
 

0.816 
 

มาก 
รวม 3.94 0.558 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้เรียนใช้เทคนิค
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ทางความคิดอย่างเปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง (  = 4.09, S.D. = 0.751) รองลงมาคือ ผู้เรียนพร้อม 
ที่จะยอมรับความคิดและสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้ (  = 4.08, S.D. = 0.740) และข้อที่ตํ่าที่ 
สุดคือ ผู้เรียนสามารถตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือ (  =  3.81, 
S.D. = 0.816) 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะชีวิต
และการทํางาน 

 

ด้านทักษะชีวิตและการทาํงาน   S.D. แปลผล 
1. ผู้เรียนยอมรับผลงานการผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความช่ืนชม 4.05 0.759 มาก 
2. ผู้เรียนแสดงตนเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ

ทําให้ผู้อ่ืนยอมรับ 
 

4.05 
 

0.773 
 

มาก 
3. ผู้เรียนยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีม 

งานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ 
 

4.04 
 

0.770 
 

มาก 
4. ผู้เรียนปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบท

ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
 

4.03 
 

0.710 
 

มาก 
5. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนโดยการสร้างศักยภาพต่อการ

ควบคุมให้เกิดการยอมรับ 
 

4.02 
 

0.781 
 

มาก 
6. ผู้เรียนปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศใหม่ ๆ ของ 

องค์การ 
 

4.00 
 

0.675 
 

มาก 
7. ผู้เรียนใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทํางาน 
 

3.98 
 

0.750 
 

มาก 
8. ผู้เรียนคํานึงถึงข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสามารถ 

สร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้  
 

3.96 
 

0.768 
 

มาก 
9. ผู้เรียนเป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพสามารถ 

ช้ีนําและนําพาองค์การสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
 

3.94 
 

0.793 
 

มาก 
10. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จของ

งาน 3.93 0.792 มาก 
11. ผู้เรียนเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน 3.92 0.769 มาก 
12. ผู้เรียนรอบรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-การพูดในโอกาส 

ต่าง ๆ 
 

3.92 
 

0.784 
 

มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ด้านทักษะชีวิตและการทาํงาน   S.D. แปลผล 
13. ผู้เรียนวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและจัดการ

ให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีมุ่งหวัง 
 

3.90 
 

0.798 
 

มาก 
14. ผู้เรียนเป็นผู้นําในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.90 0.817 มาก 
15. ผู้เรียนสร้างผลผลิตงานและนําเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ 3.90 0.830 มาก 
16. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตาม

เกณฑ์ที่กําหนด 
 

3.89 
 

0.760 
 

มาก 
17. ผู้เรียนสร้างความสมดุลในเป้าหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว) 
 

3.89 
 

0.796 
 

มาก 
18. ผู้เรียนมุ่งมั่นสู่ความเช่ียวชาญทั้งทางด้านทักษะความรู้และ

ขยายผลสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.89 
 

0.802 
 

มาก 
19. ผู้เรียนกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห์ จัดเรียงลําดับความ 

สําคัญ และกําหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบ 
คุมจากภายนอก 

 
 

3.86 

 
 

0.799 

 
 

มาก 
20. ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.84 
 

0.812 
 

มาก 
21. ผู้เรียนเป็นผู้นําเชิงทักษะขั้นสูง และมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 3.84 0.854 มาก 

รวม 3.94 0.575 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่สูงที่สุด คือ ผู้เรียนยอมรับผลงานการ
ผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความช่ืนชม (  = 4.05, S.D. = 0.759) รองลงมาคือ ผู้เรียนแสดงตนเป็นแบบอย่าง
ในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และทําให้ผู้อ่ืนยอมรับ (  = 4.05, S.D. = 0.773) และข้อที่ตํ่าที่สุดคือ 
ผู้เรียนเป็นผู้นําเชิงทักษะขั้นสูง และมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (  = 3.84, S.D. = 0.854) 
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4.5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษ 
ท่ี 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัย ได้ทําการ
วิเคราะห์ ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อทดสอบว่าตัวแปร
ต้นทุกตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ 
(Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ 
ต้องมากกว่า 0.10 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ 
ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 10.0 ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10-4.12 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

 

ตัวแปร (ACT) (AT) (BT) (CT) (DFT) 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา (ACT) 1.000     
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AT) 0.655** 1.000    
ด้านการสื่อสาร (BT) 0.521** 0.855** 1.000   
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (CT) 0.598** 0.920** 0.686** 1.000  
ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ของผู้เรียน (DFT) 0.629** 0.899** 0.624** 0.767** 1.000 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากตารางที่ 4.10 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา (ACT) มีความสัมพันธ์กัน 

ในทางบวกกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน (DFT) ระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.629 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน (DFT) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AT) (r = 0.899) ด้านการสื่อสาร (BT) (r = 0.624) และด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (CT) (r = 0.767) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AT)-ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
(CT) มีค่าอยู่ระหว่าง (0.686 - 0.920) ถือว่ามีความความสัมพันธ์กันสูงถึงสูงมาก ซึ่งอาจทําให้เกิด 
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ปัญหา Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณาจากค่า
ความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance 
inflation factor (VIF) ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่า Tolerance และ ค่า Variance inflation factor (VIF) ของคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในแต่
ละด้าน 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (Xtot) 

Collinearity Statistic 
Tolerance VIF 

1. ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (AT) 0.507 1.974 
2. ด้านการสื่อสาร (BT) 0.342 2.927 
3. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (CT) 0.393 2.542 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ค่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง 0.342 - 0.507 ซึ่งมากกว่าค่าที่กําหนด คือ 0.10 และค่าปัจจัยการขยายตัว 
ของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) มีค่าระหว่าง 1.974-2.927 ซึ่งมีค่าไม่เกินตามที่
กําหนด คือ 10.0 แสดงว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) ดังตาราง
ที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ตัวแปรท่ีได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
ค่าสัมประสิทธิ ์

t p 
คะแนนดิบ ค่ามาตรฐาน 

ค่าคงที ่ 0.938  4.631 .000 
1. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (CT) 0.368 0.557 5.680 .000 
2. ด้านการสื่อสาร (BT) 0.207 0.552 2.950 .003 
3. ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (AT) 0.148 0.508 2.358 .019 
R = 0.661, R2 = 0.438, F = 82.969, p = .000 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ 
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (CT) ด้านการสื่อสาร (BT) และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AT) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.661 (R = 0.661) ซึ่งตัวแปรทั้งสามร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ได้ร้อยละ 43.80 (R2 = 0.438) สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ในรูปของสมการทํานายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y = 0.938 + 0.368 (CT) + 0.207 (BT) + 0.148 (AT) (R2 = 0.438)  
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.557 (ZCT) + 0.552 (ZBT) + 0.508 (ZAT) (R

2 = 0.438) 
 

4.6 สรุป 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 324 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน พบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน และอธิบายความแปรปรวนของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
ได้ร้อยละ 43.80 (R2 = 0.438) คือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา 
คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1, 2) เพ่ือศึกษา 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กําหนดผู้ให้ข้อมูลจากสถาน 
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 336 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 324 ฉบับ เมื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ใช้ได้ 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.42 

เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอน
และผลการศึกษา ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1” 
สรุปผลได้ ดังน้ี 

5.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1  

พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยภาพรวมท้ัง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านการ
สื่อสาร และด้านความฉลาดทางอารมณ์ ตามลําดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้
ประสบความสําเร็จ รองลงมา คือ ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง ผู้บริหารมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ผู้บริหารพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ผู้บริหารมีความต้องการ
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรับรู้ความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารมีความสนใจจะให้ตนเองมีความเป็นเลิศ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารต้องการความมีอิสระจากการทํางาน 

ด้านที่ 2 ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสั่งงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถาน 
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ผู้บริหารใช้สัญลกัษณ์และลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ดี ผู้บริหารใช้การสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ 
ส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารมอบหมายงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ผู้บริหารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 3 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่า 
เฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นใน
ตนเอง รองลงมา คือ ผู้บริหารมีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารสามารถแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ ผู้บริหารสามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการทํางานร่วม 
กับผู้อ่ืนได้ดี ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามได้ ผู้บริหารแสดงถึงความตระหนักรู้ถึงความ 
รู้สึก ความคิดและอารมณ์ของตนเอง ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ 
ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีอารมณ์ขันสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน 

5.1.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

พบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น



89 
 

รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสดุไปตํ่าสุด คือ ด้านทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านทักษะชีวิตและการทํางาน ตามลําดับ 
โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้เรียนจัดการกับ
สารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย รองลงมา ผู้เรียนสามารถเข้า 
ถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นประสิทธิผล ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศ 
อย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้
ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สื่อสารและการสร้างเครือข่าย รวมท้ังการเข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทน้ัน ๆ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีปัจจัยเสริมอยู่รอบ
ด้าน ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดข้ึน ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบ
ด้าน ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ที่กําหนด 

ด้านที่ 2 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผู้เรียนใช้เทคนิคทาง
ความคิดอย่างเปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง รองลงมา ผู้เรียนพร้อมที่จะยอมรับความคิด และสภาพการณ์ 
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้ ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการทํางาน ผู้เรียนสร้าง 
สรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้างการ
ยอมรับและความน่าเช่ือถือ ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํางานและเกิดการยอมรับใน
ทีมงาน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน โดยมองเห็นคุณค่าของการทํางานเป็นหมู่
คณะ ผู้เรียนตัดสินใจในเรือ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถนําเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนนํานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อการปรับใช้
และพัฒนา ผู้เรียนใช้การสื่อสารในการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะท้ังการรายงาน การสอน และการสร้าง
แรงจูงใจ ผู้เรียนมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน ผู้เรียนมีความ
ละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด ผู้เรียนสามารถใช้หลักเหตุและผล
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เหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีวิธีคิดและอธิบายความคิดน้ันได้อย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมท้ังหมดและเป็นระบบ 
ครบวงจร ผู้เรียนสามารถสะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณบนพ้ืนฐานแห่งประสบการณ์และกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดข้ึนได้ และข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้เรียนสามารถตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบนฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความ
น่าเช่ือถือ  

ด้านที่ 3 ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่า 
เฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผู้เรียนยอมรับผลงานการผลิตที่
เกิดขึ้นด้วยความช่ืนชม รองลงมา ผู้เรียนแสดงตนเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และทําให้
ผู้อ่ืนยอมรับ ผู้เรียนยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีมงานที่แตกต่างกันหลาก 
หลายลักษณะ ผู้เรียนปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่กําหนด 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนโดยการสร้างศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับ ผู้เรียนปรับตัว
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศใหม่ ๆ ขององค์การ ผู้เรียนใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดในการทํางาน ผู้เรียนคํานึงถึงข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสามารถสร้างสรรค์เป็น
แนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ผู้เรียนเป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช้ีนําและนําพา 
องค์การสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จของงาน ผู้เรียนเป็น 
ผู้นําที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน ผู้เรียนรอบรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-การ
พูดในโอกาสต่าง ๆ ผู้เรียนเป็นผู้นําในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของ 
งานและจัดการให้เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง ผู้เรียนสร้างผลผลิตงานและนําเสนอผลงานได้อย่างมือ
อาชีพ ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้เรียนสร้างความ
สมดุลในเป้าหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) ผู้เรียนมุ่งมั่นสู่ความเช่ียวชาญทั้งทางด้าน
ทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ ผู้เรียนกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห์ จัดเรียงลําดับความ 
สําคัญ และกําหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก ผู้เรียนสามารถบริหาร
เวลาและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้เรียนเป็นผู้นําเชิง
ทักษะขั้นสูง และมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

5.1.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้านความฉลาดทาง 
อารมณ์ (CT) ด้านการสื่อสาร (BT) และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (AT) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิ



91 
 

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.661 (R = 0.661) ซึ่งตัวแปรทั้งสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ได้ร้อยละ 43.80 (R2 = 0.438) สามารถเขียนความสัมพันธ์ใน
รูปของสมการทํานายได้ ดังน้ี 

สมการคะแนนดิบ Y = 0.938 + 0.368 (CT) + 0.207 (BT) + 0.148 (AT) (R2 = 0.438)  
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.557 (ZCT) + 0.552 (ZBT) + 0.508 (ZAT) (R

2 = 0.438) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 

21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1” ตามวัตถุประสงค์ 
และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

5.2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้มีหน้าที่หลักในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาทําให้ประสบความ 
สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการบริหารงาน ดังที่ 
เฟลทเชอร์ (Fletcher, 2008, pp. 435-436) กล่าวว่า ผู้นําจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของความ
หลากหลาย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเน่ืองจากฐานะของผู้นําน้ันมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
การจัดการศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียนซึ่งสืบเน่ืองมาจากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม
จริยธรรม หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และ ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 7) กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีอํานาจ ในการตัดสินใจ รวมทั้งการกําหนด
นโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะ ที่ดีทั้งทางด้านคุณวุฒิและ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ ดี เป็นผู้ นําวิชาชีพที่มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ จึงจะนําไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อ
พิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุด
กว่าทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความสําเร็จ โดยผู้บริหาร
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง ผู้บริหาร 
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บริหารพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรับรู้ความสําเร็จในงานที่
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ปฏิบัติ ดังที่ วรัณฐิยา ไชยลา (2550, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไว้ว่า เป็น
ความพยายามของผู้บริหารที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยคาดหวังว่าการ
กระทําน้ันจะประสบความสําเร็จ และเมื่อพบกับอุปสรรคก็จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะโดยหา
วิธีการในการเผชิญกับอุปสรรคน้ันอย่างไม่ย่อท้อ และ วัลลา คงธรรม  (2558, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง พฤติกรรม ของผู้บริหารท่ีแสดงถึงความต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยมาตร ฐานสูง มีความมุ่งมั่นและต่อสู้เพ่ือจะทํางานให้ได้ตาม
เป้าประสงค์ของตนเอง และมีความสนใจที่จะให้ตนมีความเป็นเลิศ ต้องการความมีอิสระจากการ
ทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ต้ังไว้
ได้และมีความพอใจเมื่อพบกับความสําเร็จ รู้สึกผิดหวังและวิตกกังวลเมื่อพบกับความล้มเหลว ชอบ
ความมีอิสระในการทํางาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง และมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือรับรู้ความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติโดยทันทีเพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของให้
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับตํ่า
ที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นในตนเอง มีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเท่าที่ควร ผู้บริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ ผู้บริหารสามารถ 
ช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามได้ แสดงถึงความตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ของตนเอง โดยสามารถสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน 
สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารมีอารมณ์ขันสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความรับรู้
และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน ดังที่ พิมใจ วิเศษ (2554, หน้า 7) กล่าวว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหาร สถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้ 
สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเอง และผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรับรู้ 
เข้าใจ และศรัทธาตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถจัดการในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น
เหมาะสม สอดคล้องกับแนว คิดของ ภัทรา ลอยใหม่ (2554, หน้า 5) กล่าวว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข ประกอบด้วย การเป็นคนดี การเป็นคนเก่ง การเป็นคนมีความสุข และ นิดา แซ่ต้ัง (2555, 
หน้า 4) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะ
ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและของผู้อ่ืน การมีแรงจูงใจในตนเอง การควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรีย์พร รุ่งกําจัด (2556, หน้า 19) ที่ให้ความหมาย
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ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์
ของผู้อ่ืนได้สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี และใช้พลังจาก
การรู้จักอารมณ์ช้ีนําความคิด การกระทํา ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งในตนเองในชีวิตประจําวัน ใน
การทํางานและในการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ซึ่งแบ่งความฉลาดทางอารมณ์เป็น 5 ด้าน 1) ด้าน
ตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง ความสามารถท่ีจะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ และความ
ต้องการของตนเอง รู้ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเอง 2) ด้านการจัด การกับ
อารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ควบคุมตนเองได้ ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านการจูงใจตนเอง 
หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาโดยไม่ท้อถอย และมุ่งมั่นในการไปสู่เป้า 
หมายอย่างมั่นคงแม้มีอุปสรรค 4) ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน หมายถึง การมีความเข้าใจผู้อ่ืน 
รับรู้และยอมรับความต้องการของผู้อ่ืน ช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้อ่ืน รู้จักประสานความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนและให้กําลังใจผู้อ่ืน 5) ด้านทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ มีความสามารถ 
ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และทําให้ผู้อ่ืนมีความเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟลทเชอร์ (Fletcher, 2008, pp. 435-436) ซึ่งวิจารณ์งาน
ของ Lumby J Coleman (2007) เรื่อง Leadership and Diversity ที่เขียนเก่ียวกับคุณลักษณะ
หลากหลายที่พบในผู้นํา ซึ่งนอกจากจะนํามาพิจารณาแล้วยังเสนอการฝึกด้วย โดยใช้หลักการอ้างอิง
จากงานวิจัยจํานวนมากในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสําหรับด้านการศึกษา กล่าวคือ 
ผู้นําจําเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของความหลาก หลาย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเน่ืองจาก
ฐานะของผู้นําน้ันมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานการจัดการศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีกับนักเรียนซึ่งสืบ
เน่ืองมาจากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรม หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจด้วยอารมณ์ 

5.2.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้กําหนดนโยบายหลักเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองคือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น เพ่ือเป็นการ 
เตรียมความพร้อมเยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ดังน้ัน ทําให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจ ออกมาในรูปของการกระทําจนมีความ
ชํานาญหรือความสามารถในการทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา สามารถ
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ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในศตวรรษที่ 21 ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลลาห์ และออสมัน 
(Abdullaha & Osman, 2010, pp. 1646-1651) ที่ได้ศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในมาเลเซียและบรูไน องค์ประกอบของผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เป็นทักษะความรู้และความเช่ียวชาญท่ีนักเรียน ควรที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน และ
ต่อไปในชีวิตภายในบริเวณของสภาพแวดล้อมในศตวรรษ ที่ 21 การดําเนินชีวิตที่น่าสนใจอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก และค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
กว่าทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความสามารถของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี มีการใช้และ 
จัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว 
มีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าของข้อมูล ใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง 
สามารถเข้าถึงสื่อ วิเคราะห์สื่อ ประเมินสื่อ และสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ ในรูปสิ่งพิมพ์กราฟฟิก 
แอนิเมช่ัน ออดิโอ วิดีโอ เกม มัลติมีเดีย เว็บไซต์และอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถนําเอาวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์และการรู้จักนํามาทําให้เป็น
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตามที่ อรุณรัสมิ์ บํารุงจิตร (2558, หน้า 16) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศ 
เป็นความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการ การประเมินสารสนเทศ และการนําสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนรู้ว่าตนเองต้องการสารสนเทศใด ต้ังคําถามและ
ระบุสารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ สืบค้นสารสนเทศได้ เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ จัดกลุ่มหรือ
หมวดหมู่สารสนเทศได้ สามารถบูรณาการสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ากับองค์ความรู้เดิม ใช้สารสนเทศใน
การคิดวิเคราะห์ได้ รวม ทั้งการมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน อยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับตํ่าที่สุดกว่าด้านอ่ืน 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความสามารถของผู้เรียนที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มกําลังและความสามารถ 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญ ที่จะสร้าง
และพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับ
อนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน หมายถึง การรู้จักความถนัดความ 
สามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล 
และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหาหาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
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3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียดรู้วิธีการผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้ 
เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น 
ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้อง 
การของผู้อ่ืน วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี
สร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

5.2.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงตามความสําคัญได้แก่ ด้านความฉลาดทาง 
อารมณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้ สามารถผสมผสาน
อารมณ์ของตนเอง และผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และศรัทธา
ตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถจัดการในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบรื่นเหมาะสม โดยให้
ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแบ่งความฉลาดทางอารมณ์
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ตนเอง หมายถึง การตระหนักรู้ความรู้สึกอารมณ์ของตนเองมีความ 
มั่นใจในตนเอง รู้ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 2) การจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ 
ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติของตนได้ 3) การจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนา
โดยไม่ท้อถอย และมุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงแม้จะมีอุปสรรค 4) การเข้าใจผู้อ่ืน หมายถึง 
การมีความเข้าใจผู้อ่ืน รับรู้และยอมรับความต้องการของผู้อ่ืน ช่วยส่งเสริมความสามารถผู้อ่ืน รู้จัก
ประสานความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและให้กําลังใจผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส พิมใจ วิเศษ (2554) ทําให้ผู้เรียน
สามารถมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้นได้ ดังที่ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2556) 
กล่าวว่า โลกในศตวรรษที่ 21 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคือ ความเป็นจริงของสังคม
ใหม่ที่มีปัญหาท้าทาย ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นําสูงคือกุญแจสําคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ย่ังยืน 
ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลาย ต่างมีความเช่ือว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นํา
ทางวิชาการ มีความรู้ความ สามารถและมีความเป็นมืออาชีพ จึงจะเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพและ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร และสามารถสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีมาตร ฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นเร่ืองความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่มี
ผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง เป็นผู้นํายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุ
โปร่งและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความสําคัญและต้อง
เปลี่ยนแปลงรวมท้ังต้องเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลอย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชเกอร์  (Rutgers, 2013, 
pp. 110-115) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือสืบหาหลักฐานของความรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะภายในโปรแกรมการศึกษาครูประถมในประเทศสหรัฐอเมริกาโปรแกรมการเตรียมครู จัดเตรียม
อย่างเพียงพอที่มีทักษะและความรู้ที่จะสอนในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้นําจําเป็นต้องเข้าใจ
ในเรื่องของความหลากหลาย ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลรวมทั้งความ สัมพันธ์ที่มีกับ
นักเรียนซึ่งสืบเน่ืองมาจากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรม หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจด้วย
อารมณ์ และงานวิจัยของ ชนาภัทร เกิดประกอบ (2552, หน้า 100) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการ 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง โดยตัวแปรทั้งสองมีความแปรปรวนรวมกันร้อยละ 33 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 

21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีความสําคัญ 

ต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสําคัญกับการควบคุมอารมณ์และใช้อารมณ์ให้เกิด
ประโยชน์ และมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้ สามารถผสมผสาน
อารมณ์ของตนเอง และผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และศรัทธาตนเอง 
มองโลกในแง่ดี และสามารถจัดการในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบร่ืนเหมาะสมเพ่ือการเป็นผู้นํา
ให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ 

 



97 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัย

ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังน้ัน สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ควรมีการจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถในการตระหนักรู้ความรู้สึกอารมณ์ของตนเองมีความมั่นใจ
ในตนเอง รู้ความสามารถของตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ และมีความสามารถในการจัดการ
กับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนมีความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
นําไปปฏิบัติและพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังน้ัน สถาน 
ศึกษาควรให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน มีความคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
และจัดการกับอารมณ์และความเครียดอย่างเป็นระบบ ด้วยความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์
และประเมินแนวความคิด เพ่ือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
 3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่เหมาะสม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากชุมชน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริงโดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา  
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา 
  University Pertanian Malaysia 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
2. ดร.เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
3. ดร.อารมณ์ จินดาพันธ์ 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี 
2. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
3. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
4. โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางขุนเทียน 
5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
6. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 
7. โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
8. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์
9. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ์
10. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
11. โรงเรียนวัดราชโอรส 
12. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
13. โรงเรียนวัดพทุธบูชา 
14. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
15. โรงเรียนศึกษานาร ี
16. โรงเรียนบางมดวิทยา "สสีุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 
17. โรงเรียนปัญญาวรคณุ 
18. โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาวิทยาคม 
19. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
20. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
21. โรงเรียนมหรรณพาราม 
22. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
23. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
24. โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั 
25. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย 
26. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
27. โรงเรียนวัดอินทาราม 
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28. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
29. โรงเรียนสตรีวิทยา 
30. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
31. โรงเรียนทวีธาภิเศก 
32. โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา 
33. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
34. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
35. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
36. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
37. โรงเรียนวิมุตยารามพทิยากร 
38. โรงเรียนราชนนัทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
39. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
40. โรงเรียนสายปญัญา ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ 
41. โรงเรียนวัดบวรมงคล 
42. โรงเรียนราชวนิิต มัธยม 
43. โรงเรียนวัดราชบพธิ 
44. โรงเรียนฤทธณิรงคร์อน 
45. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
46. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
47. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพติร 
48. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
49. โรงเรียนวัดรางบัว 
50. โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
51. โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
52. โรงเรียนศลีาจารพพิัฒน ์
53. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
54. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
55. โรงเรียนแจงรอ้นวิทยา     
56. 56. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
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ตารางที่ 2.1 จํานวนโรงเรียน 
 

ที่ เขตปกครอง จํานวน ที่ เขตปกครอง จํานวน 
1. พญาไท 1 13. ราษฎร์บูรณะ 2 
2. บางซื่อ 3 14. จอมทอง 3 
3. ดุสิต 5 15. คลองสาน - 
4. สัมพันธวงศ ์ 1 16. ธนบุรี 4 
5. ปทุมวัน 1 17. ภาษีเจริญ 5 
6. ราชเทวี 3 18. ตลิ่งชัน 5 
7. พระนคร 7 19. ทวีวัฒนา 2 
8. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 20. บางพลัด 2 
9. บางแค 2 21. บางกอกน้อย 6 
10. บางขุนเทียน 4 22. บางกอกใหญ่ 3 
11. บางบอน 4 23. หนองแขม 1 
12 ทุ่งครุ 2 รวม 67 

 

ข้อมูล วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
ตารางที่ 2.2  ข้อมูลสภาพการบริการทางการศึกษา  
 

ขนาด เกณฑ์นักเรียน จํานวน ร้อยละ 
เล็ก น้อยกว่า 500 คน 5 7.46 
กลาง 500 - 1,499 คน 24 35.82 
ใหญ่ 1,500 - 2,499 คน 19 28.36 
ใหญ่พิเศษ ต้ังแต่ 2,500 คนข้ึนไป 19 28.36 

รวม 67 100.00 
 

ข้อมูล วันที ่10 มิถุนายน 2558 
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ตารางที่ 2.3 จํานวนห้องเรยีนและนักเรียน 
 

ระดับชัน้ ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,521 30,672 29,939 60,611 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  507 9,926 9,745 19,671 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  498 9,911 9,658 19,569 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  516 10,835 10,536 21,371 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,590 24,843 31,281 56,124 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  533 8,360 10,327 18,687 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  527 7,674 9,888 17,562 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  530 8,809 11,066 19,875 

รวมทั้งสิน้ 3,111 55,515 61,220 116,735 
 

ข้อมูล วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
ตารางที่ 2.4  จํานวนข้าราชการครู  
 

จํานวนครู จํานวน 
 ปฏิบัติงานจริง 4,965  คน 
 จํานวนตาม จ.18 5,555  คน 
 จํานวนครูปฏิบัติงานจริงตํ่ากว่าเกณฑ์ จ.18 590  คน 
 จํานวนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 6,317  คน 
 จํานวนครูปฏิบัติงานจริงตํ่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,352  คน 
 จํานวนครูตาม จ.18 ตํ่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. 762  คน 

 

ข้อมูล วันที ่10 มิถุนายน 2558 

ที่มา: รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน  
ในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่ส่งผลต่อ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 

2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและประสบการณ์การทํางาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน  
 
อาตมภาพขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง คํา 

ตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการวิจัยเท่าน้ัน เจริญพรมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

พระกิติภูมิ ภูมิกิตฺติโก (ณ ลําพูน) 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพที่เป็นจริง 
1. เพศ  
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ  
  ไม่เกิน 30 ปี   31 - 40 ปี  
  41 - 50 ปี   51 ปีขึ้นไป  
 
3. การศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
 
4. ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบนั 
  ผู้อํานวยการโรงเรียน/รองผู้อํานวยการ  
  หัวหน้างาน/ฝ่าย  ครูผู้สอน 
  
5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่ 
  ไม่เกิน 10 ปี   10 - 20 ปี 
  21 - 30 ปี  31 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็น จริงเพ่ือระบุคุณลักษณะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ว่าอยู่ใน
ระดับมากน้อยเพียงใด  

 

ข้อ 
ที่ 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์      
1. ผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความสําเร็จ      
2. ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสูง      
3. ผู้บริหารพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน

อย่างไม่ย่อท้อ 
     

4. ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน      
5. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง      
6. ผู้บริหารมีความสนใจจะให้ตนเองมีความเป็นเลิศ      
7. ผู้บริหารต้องการความมีอิสระจากการทํางาน      
8. ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลย้อนกลับเพ่ือรับรู้ความสําเร็จใน

งานที่ปฏิบัติ 
     

ด้านการสื่อสาร      
9. ผู้บริหารใช้สัญลักษณ์และลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ดี 
     

10. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
11. ผู้บริหารใช้การสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือส่งหรือแลก 

เปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
     

12. ผู้บริหารสั่งงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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13. ผู้บริหารมอบหมายงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

14. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

15. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

ด้านความฉลาดทางอารมณ์      
16. ผู้บริหารแสดงถึงความตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความคิดและ

อารมณ์ของตนเอง 
     

17. ผู้บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม      
18. ผู้บริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้      
19. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่างสร้างสรรค์      
20. ผู้บริหารสามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการทํา 

งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
     

21. ผู้บริหารมีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน      
22. ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามได้      
23. ผู้บริหารมีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี      
24. ผู้บริหารมีอารมณ์ขันสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ 

ได้เป็นอย่างดี 
     

25. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน      
26. ผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นในตนเอง      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงเพ่ือระบุทักษะแห่ง 

ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 ว่าอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 

 

ข้อ 
ที่ 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
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ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม      
1. ผู้เรียนใช้เทคนิคทางความคิดอย่างเปิดกว้าง เช่น การระดม

สมอง 
     

2. ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความ 
คิดและสติปัญญา  

     

3. 
 

ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน 
แนวความคิด 

     

4. ผู้เรียนมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5. ผู้เรียนเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่ง 
ผลต่อระบบการทํางาน 

     

6. ผู้เรียนพร้อมที่จะยอมรับความคิดและสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิด 
ขึ้นน้ันได้ 

     

7. ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาได้เป็น
อย่างดี 

     

8. ผู้เรียนมีความสามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสต่อการเรียนรู้       
9. ผู้เรียนสามารถนําเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

งานได้อย่างต่อเน่ือง 
     

10. ผู้เรียนนํานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อการปรับ
ใช้และพัฒนา 
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11. ผู้เรียนสามารถใช้หลักเหตุและผลเหมาะสมตามสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

12. ผู้เรียนมีวิธีคิดและอธิบายความคิดน้ันได้อย่างเป็นระบบ      
13. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่าง

เป็นองค์รวมท้ังหมดและเป็นระบบครบวงจร 
     

14. ผู้เรียนตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
15. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพ่ือสร้างการ

ยอมรับและความน่าเช่ือถือ 
     

16. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบท 
สรุปที่เกิดขึ้นได้ 

     

17. ผู้เรียนสามารถตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบนฐานแห่งการ
วิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือ 

     

18. ผู้เรียนสามารถสะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณบนพ้ืนฐานแห่ง
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

     

19. ผู้เรียนใช้การสื่อสารในการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการ
รายงาน การสอน และการสร้างแรงจูงใจ 

     

20. ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

21. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพ 
แวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน 

     

22. ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํางานและเกิดการ
ยอมรับในทีมงาน 

     

23. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน โดยมองเห็น
คุณค่าของการทํางานเป็นหมู่คณะ 

     

ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี      
24. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด

เป็นประสิทธิผล 
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25. ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณตาม
สมรรถนะที่เกิดขึ้น 

     

26. ผู้เรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และ
ตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

27. ผู้เรียนจัดการกับสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง จากแหล่งข้อมูลที่
มีอยู่มากมายหลากหลาย 

     

28. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่ง 
คุณธรรมจริยธรรม 

     

29. ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับเป้าประสงค์ 
ที่กําหนด 

     

30. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน 

     

31. ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทน้ัน ๆ  

     

32. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 

     

33. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
รวมท้ังการเข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     

34. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน 

     

ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน      
35. ผู้เรียนปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตาม 

ช่วงเวลาที่กําหนด 
     

36. ผู้เรียนปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศใหม่ ๆ ของ 
องค์การ 

     

37. ผู้เรียนเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน      
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38. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

     

39. ผู้เรียนสร้างความสมดุลในเป้าหมายที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว) 

     

40. ผู้เรียนใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน 

     

41. ผู้เรียนกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห์ จัดเรียงลําดับความสําคัญ 
และกําหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจาก
ภายนอก 

     

42. ผู้เรียนมุ่งมั่นสู่ความเช่ียวชาญทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และ
ขยายผลสู่ความเป็นเลิศ 

     

43. ผู้เรียนเป็นผู้นําเชิงทักษะขั้นสูง และมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ      
44. ผู้เรียนเป็นผู้นําในการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
45. ผู้เรียนรอบรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-การพูดในโอกาส 

ต่าง ๆ  
     

46. ผู้เรียนมีปฏิสัมสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนโดยการสร้างศักยภาพต่อการ
ควบคุมให้เกิดการยอมรับ 

     

47. ผู้เรียนยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีม 
งานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ 

     

48. ผู้เรียนคํานึงถึงข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสามารถ 
สร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้  

     

49. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จของงาน      
50. ผู้เรียนวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและจัดการให้

เกิดผลลัพธ์ตามท่ีมุ่งหวัง 
     

51. ผู้เรียนสามารถบริหารเวลา และบริหารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

52. ผู้เรียนสร้างผลผลิตงานและนําเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ      
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ข้อ 
ที่ 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

53. ผู้เรียนยอมรับผลงานการผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความช่ืนชม      
54. ผู้เรียนเป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 

ช้ีนําและนําพาองค์การสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
     

55. ผู้เรียนแสดงตนเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
ทําให้ผู้อ่ืนยอมรับ 

     

 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการประเมินค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการประเมินค่าดัชนคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน  

ในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  

********************************* 

ข้อ คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์      
1. ผู้บริหารต้องการทํางานที่ท้าทายให้ประสบความ 

สําเร็จ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารต้องการทํางานอย่างมีคุณภาพด้วยมาตร 
ฐานสูง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารพยายามหาวิธีการแก้ปัญหา และอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิ 
ภาพสูงข้ึน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6. ผู้บริหารมีความสนใจจะให้ตนเองมีความเป็นเลิศ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
7. ผู้บริหารต้องการความมีอิสระจากการทํางาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
8. ผู้บริหารมีความต้องการข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือรับรู้ความ 

สําเร็จในงานที่ปฏิบัติ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

ด้านการสื่อสาร      
9. ผู้บริหารใช้สัญลักษณ์และลายลักษณ์อักษร ทั้งที่เป็น 

ทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือนําเสนอข้อมูลข่าว 
สารได้ดี 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
10. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารใช้การสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

12. ผู้บริหารสั่งงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารมอบหมายงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของสถาน 
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

14. ผู้บริหารช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์      
16. ผู้บริหารแสดงถึงความตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความ 

คิดและอารมณ์ของตนเอง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
19. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจกระตุ้นตัวเองอย่าง

สร้างสรรค์ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารสามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตน 
ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารมีความรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

22. ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามได้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
23. ผู้บริหารมีไหวพริบเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น

อย่างดี 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารมีอารมณ์ขันสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

25. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
26. ผู้บริหารตระหนักเช่ือมั่นในตนเอง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม      
1 ผู้เรียนใช้เทคนิคทางความคิดอย่างเปิดกว้าง เช่น 

การระดมสมอง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

2 ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่า
ทางความคิดและสติปัญญา  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์
และประเมินแนวความคิด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4. ผู้เรียนมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ 
ไปสู่ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

5. ผู้เรียนเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลก
ทัศน์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการทํางาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

6. ผู้เรียนพร้อมที่จะยอมรับความคิดและสภาพการณ์
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

7. ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีต้องใช้
เวลาได้เป็นอย่างดี 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

8. ผู้เรียนมีความสามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสต่อการ
เรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

9. ผู้เรียนสามารถนําเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ือง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

10. ผู้เรียนนํานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด
ต่อการปรับใช้และพัฒนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

11. ผู้เรียนสามารถใช้หลักเหตุและผลเหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

12. ผู้เรียนมีวิธีคิดและอธิบายความคิดนั้นได้อย่างเป็น
ระบบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

13. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วน
ใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมท้ังหมดและเป็นระบบครบ
วงจร 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
14. ผู้เรียนตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

15. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ ์
เพ่ือสร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

16. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่าง
ข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้นได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

17. ผู้เรียนสามารถตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ต้ังบน
ฐานแห่งการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

18. ผู้เรียนสามารถสะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณบน
พ้ืนฐานแห่งประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

19. ผู้เรียนใช้การสื่อสารในการกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ทั้งการรายงาน การสอน และการสร้างแรงจูงใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

20. ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายและรู้วิธีการใช้สื่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

21. ผู้เรียนสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลาง 
สภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ต่างกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

22. ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํางาน
และเกิดการยอมรับในทีมงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

23. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน 
โดยมองเห็นคุณค่าของการทํางานเป็นหมู่คณะ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี      
24. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพจนเกิดเป็นประสิทธิผล 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

25. ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ 
ตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

26. ผู้เรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

27. ผู้เรียนจัดการกับสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง จาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

28. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

29. ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพ่ือให้ตรงกับ
เป้าประสงค์ที่กําหนด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

30. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตาม
กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีปัจจัยเสริมอยู่รอบ
ด้าน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
31. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ
ประเภทน้ัน ๆ  

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
32. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิง
วัฒนธรรมอย่างรอบด้าน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
33. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการ

สร้างเครือข่าย รวมท้ังการเข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่าง 
เหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
34. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้

ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข้อมูลหลาก 
หลายรอบด้าน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
ด้านทักษะชีวิตและการทํางาน      
35. ผู้เรียนปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และบริบทตามช่วงเวลาที่กําหนด 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

36. ผู้เรียนปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศ
ใหม่ ๆ ขององค์การ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

37. ผู้เรียนเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการ 
ทํางาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

38. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความสําเร็จ 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

39. ผู้เรียนสร้างความสมดุลในเป้าหมายที่กําหนด (ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

40. ผู้เรียนใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

41. ผู้เรียนกํากับติดตาม จําแนกวิเคราะห์ จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระ
ปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
42. ผู้เรียนมุ่งมั่นสู่ความเช่ียวชาญทั้งทางด้านทักษะ 

ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

43. ผู้เรียนเป็นผู้นําเชิงทักษะข้ันสูง และมุ่งสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

44. ผู้เรียนเป็นผู้นําในการเรียนรู้ตลอดชีวิต +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
45. ผู้เรียนรอบรู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟังการ

พูดในโอกาสต่าง ๆ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

46. ผู้เรียนมีปฏิสัมสัมพันธ์ร่วมกับผู้ อ่ืนโดยการสร้าง
ศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

47. ผู้เรียนยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ภารกิจของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

48. ผู้เรียนคํานึงถึงข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
และสามารถสร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

49. ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสูค่วามสําเรจ็ 
ของงาน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

50. ผู้เรียนวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน
และจัดการให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีมุ่งหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

51. ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

52. ผู้เรียนสร้างผลผลิตงานและนําเสนอผลงานได้อย่าง
มืออาชีพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

53. ผู้เรียนยอมรับผลงานการผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความ 
ช่ืนชม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
คะแนนผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
ผลการ
พิจารณา 1 2 3 

54. ผู้เรียนเป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถช้ีนําและนําพาองค์การสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

55. ผู้เรียนแสดงตนเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และทําให้ผู้อ่ืนยอมรับ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
 

1. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 99.17 197.18 .54 .96 
A2 99.13 196.81 .54 .96 
A3 99.03 196.24 .63 .96 
A4 99.27 191.79 .74 .96 
A5 99.10 196.16 .61 .96 
A6 99.37 187.00 .72 .96 
A7 99.33 192.57 .76 .96 
A8 99.17 195.39 .52 .96 
A9 99.17 196.35 .59 .96 
A10 99.53 190.53 .81 .96 
A11 99.30 190.84 .82 .96 
A12 99.27 195.93 .69 .96 
A13 99.37 193.76 .73 .96 
A14 99.43 192.32 .77 .96 
A15 99.33 191.26 .83 .96 
A16 99.17 194.01 .62 .96 
A17 99.40 186.39 .74 .96 
A18 99.27 189.24 .82 .96 
A19 99.30 189.94 .81 .96 
A20 99.20 191.27 .73 .96 
A21 99.60 185.21 .79 .96 
A22 99.40 192.18 .74 .96 
A23 99.27 193.03 .79 .96 
A24 99.63 188.17 .73 .96 
A25 99.37 189.90 .82 .96 
A26 99.10 195.20 .53 .96 

N of Case   =  30  N of Items  =  26  Alpha =  .96 
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2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

B1 198.30 1180.01 .72 .99 
B2 198.33 1180.85 .73 .99 
B3 198.40 1174.32 .73 .99 
B4 198.20 1171.48 .82 .99 
B5 198.07 1183.24 .76 .99 
B6 198.10 1191.61 .67 .99 
B7 198.27 1172.62 .78 .99 
B8 198.40 1175.08 .78 .99 
B9 198.40 1175.70 .74 .99 
B10 198.33 1169.40 .82 .99 
B11 198.20 1175.75 .83 .99 
B12 198.37 1183.55 .72 .99 
B13 198.37 1173.14 .87 .99 
B14 198.47 1175.91 .80 .99 
B15 198.47 1176.67 .83 .99 
B16 198.43 1170.39 .82 .99 
B17 198.50 1171.64 .80 .99 
B18 198.57 1169.43 .87 .99 
B19 198.53 1177.15 .78 .99 
B20 198.30 1181.94 .68 .99 
B21 198.40 1177.90 .87 .99 
B22 198.37 1179.21 .80 .99 
B23 198.47 1175.02 .82 .99 
B24 198.17 1181.87 .73 .99 
B25 198.37 1179.83 .84 .99 
B26 198.47 1175.22 .81 .99 
B27 198.43 1181.15 .80 .99 
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No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

B28 198.43 1183.70 .75 .99 
B29 198.27 1183.93 .86 .99 
B30 198.47 1180.12 .82 .99 
B31 198.40 1176.04 .81 .99 
B31 198.47 1177.57 .77 .99 
B32 198.30 1181.25 .78 .99 
B33 198.30 1181.04 .79 .99 
B34 198.17 1178.21 .80 .99 
B35 198.33 1177.26 .80 .99 
B36 198.27 1176.62 .84 .99 
B37 198.47 1177.09 .83 .99 
B38 198.40 1171.70 .89 .99 
B40 198.50 1173.16 .85 .99 
B41 198.47 1174.12 .84 .99 
B42 198.33 1176.78 .77 .99 
B43 198.63 1179.14 .79 .99 
B44 198.50 1188.60 .60 .99 
B45 198.37 1176.10 .81 .99 
B46 198.37 1184.79 .80 .99 
B47 198.23 1183.36 .72 .99 
B48 198.27 1179.86 .77 .99 
B49 198.30 1171.18 .88 .99 
B50 198.40 1178.32 .81 .99 
B51 198.43 1178.53 .76 .99 
B52 198.27 1170.00 .87 .99 
B53 198.20 1182.99 .79 .99 
B54 198.27 1177.03 .88 .99 
B55 198.33 1178.23 .83 .99 

  

N of Case   =  30  N of Items  =  55  Alpha =  .99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน  

(Krejcie and Morgan) 
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

 
ที่มา: เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan), อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิสซิเนส อาร์แอนด์ดี. 2557. 
หน้า 48-49. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  : พระกิติภูมิ ภูมิกิตฺติโก (ณ ลําพูน) 
วัน เดือน ปีเกิด  : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
ชาติภูมิ   : กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
 
การศึกษา  
  : นักธรรมเอก 
  : ปริญญาตรี การจัดการบริหารธุรกิจ 
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
หน้าท่ีการงานปัจจุบัน  
  : กรรมการและเลขานุการ โครงการอบรมสมาธิภาวนา  
   “ธรรมสารปภัสสร” วัดราชผาติการาม 
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