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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร ร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกมาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามเพศระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรไดแก ครูในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 153 คน 

กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโคยใชตารางเครซี่และมอรแกน และใชวิธีการชุมแบบแบงช้ันภูมิ ไดจำนวน 108 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมอืงชุมพร ร สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำคับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยไดแก คานมนุษยสัมพันธ คานการสื่อสาร ดานการบริหารจัดการองคการ ดานการคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรค และคานทางเทคโนโลยีและการใชดิจิทัล 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอทักษะของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร ร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ทักษะผูบริหารสถานศึกษา ศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To examine the skills of school administrator in the 21st 

Century of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary Educational 

Service Area Office 1; and 2) To make a comparison of the teachers’ opinions towards the skills of school 

administrator in the 21st Century of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the 

Chumporn Primary Educational Service Area Office 1 as classified by gender, educational level and work 

experience. This research was the survey research. The population studied were 153 teachers of the 

schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary Educational Service Area 

Office 1. By using Krejcie and Morgan' s sample size determination table and stratified sampling, the 
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researcher selected the study sample who were 108 teachers. The research instrunent was a 5-point 

rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The major research findings were as follows: (1) The skill level of the school administrator in the 

21st Century of the schools in Muangchumporn School Network 5 under the Chumporn Primary 

Educational Service Area Office 1 was high in whole and in part. The mean scores listed in order from 

the highest to the lowest included human relations, communication, organizational management, 

analytical thinking and creative thinking and implementation of technology and digital innovation; and 

(2) The comparison results showed that, as classified by gender, educational level and work experience, 

the teachers' opinions towards the skills of school administrator in the 21st were not different in whole 

and in part. 

Keywords: Skills of School Administrator 21st Century 

 

บทนำ  

 ทักษะแหงโลกอนาคตใหมในศตวรรษที่ 21 เปนทักษะท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิต ทั้งใน

ดานการใชเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก การรับสงขอมูลขาวสารและสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ถูกพัฒนาข้ึนมา

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในความเปนศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงคือ ความเปนจริงของสังคมใหมที่มีปญหาทาทาย

สำหรับผูบริหาร (วิโรจน สารรัตนะ, 2556: 70-75) ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองนำสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษ

ที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตาง 1 ดังนี้ ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุก

คน ริเริ่มการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิผล สำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ E-Learning พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชน

การเรียนรู สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จและพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนาทักษะภาวะผูนำที่เหมาะสมสงผลใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนในดานการบริหารวิชาการ งานบริหารงานคคล

งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลกัการกระจายอำนาจ และยังสงผลตอวาสามารถในกา

สรางความรวมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสรางภาคีเครือขายความรวมมือและการสนับสนุนงานวิชาการ

แกชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

 ทักษะสำหรับผู บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะดังนี ้การคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรคการแกปญหา การสื่อสาร การทำงานเปนทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การมุงผลสัมฤทธิ์และคุณธรรมจริยธรรม 

ทักษะสำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 จำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิภาพใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  

เขต 1 ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อยูภายใต

การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขอบขายและภารกิจของการบริหาร งานบุคคล 

ประกอบดวย การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตริาชการ การรักษาวินัย และการออกจากราชการ มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง

กับศตวรรษท่ี 21 ดังน้ันจึงเปนสิ่งจำเปนท่ีผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 ตองมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรหมแดน แมวาจะมีการขับเคลื่อนระดับชาติกับการบริหารจัดการศึกษา

แหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมโดย
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการบทความขอเขียนเกี ่ยวกับทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานทักษะข้ันสูง ซึ่งกำลังกลายเปนแนวโนมสำคัญของโลก แตการเคลื่อนไหวใน

เรื่องดังกลาวขาดความตอเนื่องจริงจังของทุกฝายการไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการประสานงานและดำเนินการใน

เรื่องนี้อยางจริงจัง ถือเปนความทาทายอยางยิ่งสำหรับผูบริหารสถานศึกษา การอยูนิ่งเฉย การทำแบบเดิม ๆ การรอรับ

นโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพ ลวนสรางความเสียหาตอการพัฒนามนษุย

สงผลใหประเทศขาดศักยภาพในการแขงขันและเสียผลประโยชนในการเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 

การเริ ่มตนอาจยังไมสายจนเดินไป โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอำนาจขององคกรจะตองตัดสินใจ

ดำเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณภาพสำหรับอนาคตบนพ้ืนฐานของ

ศตวรรษแหงศตวรรษท่ี 21 และติดตามกำกับดูแลใหมีการดำเนินงานอยางจริง (รสสุคนธ มกรมณี, 2555: 38-40) 

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ อาจจะมีปญหาสำหรับผูบริหารที่ยังไมสามารถปรับตัวเขากับยุคของการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว จึงทำใหขาดทกัษะที่จำเปนสำหรับการบริหารในองคกร โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งที่จะตองมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหหนวยงานมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของผูบริหารและเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

นำไปใชในการวางแผนตลอดจนพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำแนกตาม เพศ ระดับกรศึกษา

และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 โดยมีขอบเขตการศึกษา ตาม

แนวคิดเก่ียวกับทักษะยุคใหมของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางดาน การศึกษาซึ่ง

มีทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตรงกันประกอบดวย นักวิชาการ ทางดานการศึกษา ดังนี้ แพรดาว 

สนองผัน (2557), วิฑูรย สิมะโชคดี (2557), ศศิตา เพลินจิต (2558), พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560), และไกรศร เจียม

ทอง (2561) โดยใชเกณฑในการสังเคราะหท่ีมีระดับความถ่ีตั้งแต 3 ข้ึนไป จะไดทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ ดังน้ี 1) ทักษะการสื่อสาร 2) ทักษะการบริหารจัดการองคการ 3) ทักษะการคิดวิเคราะหและ

การคิดสรางสรรค 4) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล 5 ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแกครูในสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งมีครูในสังกัด

เครือขายสถานศึกษาชุมพรเมือง 5 จำนวน 153 คน 
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2.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแกครูในสถานศึกษา สังกัดเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 108 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และมอร

แกน (Krejcie & Morgan) และในการวิจัยครั้งน้ีใชการสุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิแบบมีสัดสวน 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของครูเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวย 1) เพศ ไดแกเพศชาย เพศหญิง 2) ระดับการศึกษา 

ไดแก ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 3 ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ปและ10 ปข้ึนไป 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะไดทักษะของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ ดังนี้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการองคการ ทักษะการ

คิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรคทักษะทางเทคโนโลยี และการใชดิจิตอล ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนำแนวคิดมาประมวลกันเขาเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทำวิจัยได ดังน้ี 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของครู 

 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

สังกัดสถานศึกษาเครือขายเมืองชุมพร 5 สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

1. เพศ แบงเปน 2 กลุม คือ 

 - เพศชาย 

 - เพศหญิง 

2. ระดับการศึกษาแบงเปน 2 กลุมคือ 

 - ปริญญาตรี 

 - สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณการทำงาน 

 - ต่ำกวา 10 ป 

 - 10 ปข้ึนไป 

 1. ทักษะการสื่อสาร 

2. ทักษะการบริหารจัดการองคการ 

3. ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล 

5. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5ระดับ ของลิเคิรท (Likert 

Rating Scale) โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2540: 27-28) กำหนดประเด็นของ

คำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่เกี่ยวกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ดาน 

นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนขอความเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสมความ



5 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาคา เOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.66 ข้ึนไป ถือไดวามีความเท่ียงตรงเน้ือหา ไดคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.60 - 1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากร ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับไมต่ำกวา 0.66 

 

ผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงานที่ตางกันมี

ความคิดเห็นครูตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขายสถานศกึษา

เมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ผูวิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่ครูมีความรู ความเขาใจในบทบาทของการบริหารงานของ

ผูบริหารในศตวรรษที่ 21 และครูมีความสนใจใฝรูในการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย และมีความคาดหวังที่จะมีผูบริหารท่ี

บริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำใหการศึกษามีคุณภาพ และมีทักษะที่สำคัญไดแก ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการบริหารจัดการองคการ ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ทักษะทางเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล 

และทักษะดานมนุษยสัมพันธ สามารถนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

1.1 ทักษะทางดานการสื่อสาร พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมคีวาม

ชัดเจนในคำสั่งท่ีมอบหมายงานใหความสำคัญตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย สูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 

1มีกระบวนการหรือแนวคิดในการถายทอดขาวสารขอมูล ความรู ประสบการณ ที่ถูกสงไปยังผูรับสารไดอยางชัดเจน 

นาเชื่อถือ เขาใจงาย สรุปประเด็นไดชัดเจน ถูกตอง รัดกุม สามารถถายทอดขาวสารขอมูลภายในองคการและถายทอด

ขอมูลไปสูชุมชนไดเปนอยางดีดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557) ได

ศึกษาวิจัย เรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในสตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี

เขต 3 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ใน

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก ไกรศร เจียมทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต32 พบวาภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวา

ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยูในระดบั

มาก 

1.2 ทักษะทางดานการบริหารจัดการองคการ พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารจัดให

ชุมชนเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการองคการและผูบริหารมอบหมายภาระงานไดเหมาะสมตรงตามความถนัดของแตละ

บุคคล มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารของสถานศึกษาในเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีกระบวนการและทักษะการบริหารจัดกาไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล มีการกำหนดเปาหมายและการวางแผน การจัดการองคกร การควบคุมและติดตามงาน เพ่ือใหการบริหารงาน

ใตบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ภาพรวมของ

ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ทักษะทางดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค พบวา มีการปฏิบัติโดย ภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหบุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคและกลาแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะผูบริหารของสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพรเขต 1มีกระบวนการและทักษะในดานการคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค และเปนผูที่มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรคและเปนผูนำในทุกดาน ความเชี่ยวชาญดานทักษะและความรู ทางปญญาเพื่อการพัฒนาและเปนผูริเริ่ม

สรางสรรคดานการสื่อสาร เปดรับแงมุมใหม ๆ ที่หลากหลาย เพื่อความกาวหนาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศศิตา เพลินจิต (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลอง กับ ไกรศร เจียมทอง 

(2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 

พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในภาพรวมรายดานอยู

ในระดับมากมาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวาภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูใน ระดับมากโดยผูบริหารมี

การใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสารเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธกิจกรรมสูชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารของสถานศึกษาเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 

มีกระบวนการและทกัษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ ใชขอมูลสารสนเทศท่ี

ทันสมัยจากหลากหลาย แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เผยแพรขอมูล

ประชาสัมพันธกิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาไปสูองคกรภายนอกไดอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว 

สนองผัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลองกับ มาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมรายดานอยู
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ในระดับมาก ไกรศร เจียมทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา ภาพรวม ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวมรายดาน อยูในระดับมาก 

1.5 ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ พบวา มีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก โดย ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีกับเพื่อนรวมงานทุกระดับ มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบรหิารของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือขายเมือง

ชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยมีมนษุยสัมพันธ

สรางความสัมพันธท่ีดี ระหวางบุคคล รูจักการยืดหยุนเห็นคุณคาใหเกียรติผูอ่ืน สรางบรรยากาศใหเกิดความเช่ือใจยอมรับ 

ซึ่งกันและกัน รับฟงความคิดเห็นสรางความรวมมือซึ่งกันและกันภายในสถานศึกษา ตลอดจน ประสานงานและการให

คำแนะนำแกผูรวมงานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาก มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะ

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบวาภาพรวม

ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ในรายดานอยูในระดับมาก ไกรศร เจียม

ทอง (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 32 พบวาภาพรวมของบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก และไปสอดคลองกับ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหาร

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาภาพรวมผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เครือขาย

สถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2.1 จำแนกตามเพศ พบวาครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร

เขต 1 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริหารงานสถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพทำใหครูเขาใจถึงบทบาทของผูบริหารไปใน

ทิศทางเดียวกัน ที่สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ ธนะฤกษ (2555) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะของ ผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพ ตามความคิดเห็นของ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ผูบริหารมี

ทักษะทุกดานอยูในระดับ มาก เรียงตามลำดับคือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย และทักษะทางเทคโนโลยี 

ผลการ เปรียบเทียบทักษะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดานไมมี

ความแตกตางกัน 

2.2 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของ

ผูบริหารสถาน ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริหารงานสถานศึกษาไดมีประสิทธิภาพทำใหครู

เขาใจถึงบทบาทของผูบริหารไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ โชคชัย นาไชย (2559) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะ

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมาก การเปรียบเทียบทักษะการบริหารความขัดแยงของ ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัด
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องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จำแนก ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในตำแหนง พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณในตำแหนงแตกตางกัน มีทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 

2.3 เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน พบวา ความคิดเห็นของครูตอทักษะของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ไมแตกตาง

กัน โดยครูท่ีมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวาครูท่ีมีประสบการณการทำงาน 10 ปข้ึน

ไป อาจเปน เพราะทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เครือขายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ผูบริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางของ 

สถนศึกษาไดอยางชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ จะตองมีเทคนิคการสั่งการ

การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ 

เทคนิคในการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไดอยาง คลองแคลวและมีเทคนิคในการระดมความคิดการทำงานแบบรวมมือ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

ชั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารใน ศตวรรษที่ 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกดานเรียงลำดับตามคาเฉลี่ย คือ 

ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความยึดหยุนและการ

ปรับตัว ดานการเปนผูสราง หรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ผล

การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและ รายดานไมมีความแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ทักษะทางดานการสื่อสาร ผูบริหาร ควรพัฒนาและศึกษาการสรางความเขาใจใหตรงกัน เพื่อใหเกิดการสราง

เขาใจและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกอใหเกิด ความรวมมือภายในสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมายและพัฒนาสถานศึกษา

ตอไป 

 2. ทักษะทางดานการบริหารจัดการองคการ ผู บริหาร ควรเปนผู ประสานสัมพันธระหวางบุคลากร และจัด

กิจกรรมตาง ๆ โดยการรวมวางแผน รวมคิดและรวมปฏิบัติ พบปะสังสรรค เพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน 

 3. ทักษะทางดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ผูบริหารมีควรมีการพัฒนาองคความรูและเนนการลงมอื

ปฏิบัติ ดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน การฝกทักษะตาง ๆ เพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพตอสถานศึกษาและนำมาซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 4. ทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิตอล ผูบริหาร ควรสรางชองทางเครือขายชุมชนการเรียนรูออนไลนใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณใหม ๆ เพิ่มขึ้น ดวยวิธีการที่หลากหลาย และศึกษาเทคนิคกระบวนการใชเทคโนโลยีดิจิตอล

มาพัฒนาองคการใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอไป 

 5. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ ผู บริหาร ควรสรรหาวิธีสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ และเทาเทียมกัน เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติการไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายขององคการ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา 
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 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะทางดานเทคโนโลยี และการใชดิจิตอลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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