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บทคัดยอ 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เปนทักษะสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ี

จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการใชความรูและความสามารถในการ

ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานตามภารกิจหรือกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหารอยางเต็มศักยภาพใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา โดยอาศัยทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารงานอยางเปนระบบ เพ่ือให

การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนา

ทักษะการบริหารในการใชความรู ความสามารถดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามภารกิจ

และตามกระบวนการบริหาร สามารถพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญในการบริหารจัดการใหถูกตอง รวดเร็ว 

และกาวทันยุคเทคโนโลยี เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหาร

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณไดแก ครูสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 241 คน โดยผูวิจัยไดหาขนาดตัวอยาง

จากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  และไดทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายเพ่ือ

หาสัดสวนแตละโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มี
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คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 6 คน ทําการสุมตัวอยาง

แบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติ เปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 500 คน ข้ึนไป เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีระดับความสามารถ

อยูในระดับมากทุกดาน ( = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีระดับความสามารถอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ียสูงสุด คือ ทักษะดานมนุษย ( = 4.19) รองลงมา คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด  

( = 4.17) และดานท่ีมีระดับความสามารถอยูในระดับมาก คาเฉล่ียต่ําสุด คือ ทักษะดานเทคนิควิธี  

( = 4.16) ตามลําดับ 2) แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ  

Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา  

(1) ดานเทคนิควิธี ผูบริหารสถานศึกษาควรใชเทคนิคในการนิเทศ ติดตามท่ีหลากหลาย เชน การใชวิธี 

Coaching, Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ี เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาดานการมีภาวะผูนํา สามารถตัดสินใจ การส่ังการ และมอบหมาย

งานตาง ๆ ไดอยางถูกตองชัดเจน  มีการจัดอบรมทําแผนปฏิบัติการประจําปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทุกปการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาตองมีสามารถในการแนะนําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ (2) ดานมนุษย ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความตระหนัก 

ถึงความสําคัญของภาคีเครือขาย และสามารถสรางภาคีเครือขายภายนอกสถานศึกษา อาทิ วัด ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนในทองถ่ิน และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรม

ยกยองชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณธรรม

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนกันเอง มีความเอ้ืออาทร และ (3) ดานความคิด

รวบยอด ผูบริหารสถานศึกษานําเทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา มีการจัดการขอมูลสารสนเทศเปนระบบ  

มีรูปแบบในการบริหารการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา และมีความรูความสามารถในการบริหารเชิง

สถานการณ 

ผลจากการวิจัยฉบับน้ี ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปเปนแนวทางการพัฒนา

ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในทักษะดานมนุษย คือ ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ 

ในการทํางานใหบรรลุผลดวยความเขาใจในความแตกตางระหวางพฤติกรรมและความตองการพ้ืนฐานของ

แตละบุคคล  สามารถชวยเหลือพรอมท้ังเสนอแนะส่ิงท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของครู ตระหนักถึง

ความตองการพ้ืนฐานของแตละบุคคล และความสําคัญของภาคีเครือขาย และสามารถสรางภาคีเครือขาย

ภายนอกสถานศึกษา อาทิ วัด ชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนในทองถ่ิน 
  

คําสําคัญ: ทักษะ, การบริหาร, ผูบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 Administrative skills of school administrators It is an important skill for school 

administrators who need effective management. It is the process of using knowledge and 

ability to perform administrative activities according to missions or activities of 

administrators to their full potential in accordance with the context of the educational 

institution. by relying on human resources and systematic management processes in order 

to achieve the performance of the objectives and goals set which school administrators 

need to develop administrative skills in using knowledge The ability to carry out 

operational activities in educational institutions according to missions and administrative 

processes able to develop oneself to be proficient in managing correctly, quickly and 

keeping pace with the technology era in order to effectively perform tasks in educational 

institutions to achieve the objectives and goals set The objectives of this research were 1) 

to study administrative skills to achieve goals according to Katz's concept of educational 

institute administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2) 

to study development guidelines. Administrative skills to achieve goals according to Katz's 

concept of school administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area 

Office 1. 

This research is a quantitative and qualitative research. Examples used in 

quantitative research include There were 241 teachers under Phetchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1, the researcher obtained the sample size from opening 

the ready-made tables of Krejcie & Morgan and randomly assigned a simple random 

sampling method to determine the proportions of each school. research tools It was a 5-

level assessment scale questionnaire with a confidence value of 0.98. The statistics used 

in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. The samples used in 

the qualitative research were 6 educational institute administrators who performed a 

specific random sampling. with qualifications It is an educational institution with 500 or 

more students. The research instrument is a structured interview form and data analysis 

by content analysis. 

The results of the research were as follows: 1) The management skills to achieve 

goals according to Katz's concept of educational institute administrators under Phetchaburi 

Primary Educational Service Area Office 1, overall, had a high level of competence in all 

aspects ( = 4.17) when considering each aspect, it was found that the skill level is at a X
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high level. The highest mean was human skills ( =4.19), followed by conceptual skills  

( =4.17) and those with a high level of proficiency. The lowest mean was method 

technical skills ( = 4.16), respectively. 2) Guidelines for developing administrative skills to 

achieve goals according to Katz's concept of educational institution administrators under 

Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 found that (1) technical method 

educational institution administrators should use techniques for supervision. Track a 

variety of methods such as Coaching, Mentoring and Supporting or other techniques 

appropriate to the context of the school. School administrators should develop leadership 

skills. Able to make decisions, direct and assign tasks accurately and clearly There is a 

training program for making annual action plans and performance reports every academic 

year, and the administrators of the educational institutions must have the ability to 

recommend various teaching-learning techniques that are appropriate to the situation. 

There is an awareness of the importance of network partners. and can create network 

partners outside educational institutions such as temples, communities, government 

agencies local private sector and educational institutions effectively There are activities to 

commend teachers for their performance in teaching and learning management. 

Educational institution administrators must have morals and act as a good role model. 

have good human relations friendly with generosity and (3) conceptual educational 

administrators use technology in their educational institutions. There is a systematic 

information management. There is a model in educational administration according to the 

context of the educational institution. and have knowledge and ability to manage 

situations. 

The results of this research educational institute administrators can apply this 

research result as a guideline for developing administrative skills to achieve the goals 

according to Katz's concept of educational institution administrators under Phetchaburi 

Primary Educational Service Area Office 1 in human skills, namely administrators. Educational 

institutions are capable of achieving results with an understanding of the differences 

between basic individual behaviors and needs. able to help and suggest things that are 

beneficial to the teacher's progress Recognizing the basic needs of the individual and the 

importance of network partners and can create network partners outside educational 

institutions such as temples, communities, government agencies local private sector. 
 

Keywords: Skills, Administration, School Administrators 
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บทนํา 

ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร พ.ศ.2556 (2556)  เปนขอกําหนดเก่ียวกับ

คุณลักษณะและคุณภาพท่ีเปนพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความ

เช่ือม่ันศรัทธาใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวา เปนบริการท่ีมีคุณภาพตอบสังคมได วาการท่ีกฎหมายให

ความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษาและกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมน้ัน เน่ืองจากเปนวิชาชีพท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตองใชความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ การเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วในยุคน้ี ทําใหการจัดการศึกษาตองมีการต่ืนตัวและเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมี

ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกของศตวรรษท่ี 21 ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบตอผลงาน คุณภาพของผลการเรียนรูท่ีครบดาน ทําใหสถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู  

ท้ังผูเรียน ครู ผูบริหาร รวมไปถึงผูปกครอง คนในพ้ืนท่ี และสถานประกอบการ ตองรูจักบริหารใหเกิด

ระบบการศึกษาท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง การบริหารตองสรางคนเพ่ืออนาคตของประเทศ สรางผูนํา สราง

คนท่ีอดทน สูงาน ซ่ือสัตย สรางคนท่ีมองไกล ใจกวาง ใฝสูง มีท้ังความรูและทักษะของผูนําสถานศึกษา  

ซ่ึงทักษะน้ีจะตองแสดงให เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ  บุคคล เวลา สถานท่ี  ตลอดจน

สภาพแวดลอมในบริบทตาง ๆ ตองมีการฝกฝน และการส่ังสมประสบการณ ผูบริหารสถานศึกษาตองสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงผลการจัดการศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (มณิรัตน  

พรรณพุมพฤกษ, 2560)  

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีทักษะท่ีหลากหลายพรอมรับความ

เปล่ียนแปลงเหลาน้ี เพ่ือนําไปสูการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับแนวความคิดของ 

Katz (2005) ท่ีกลาวไววา ทักษะการบริหารท่ีผูบริหารจําเปนตองมีเพ่ือใหการดําเนินการบริหารประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มี 3 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิควิธี ผูบริหารตองมีความรู

ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกําหนดนโยบายและ

ทิศทางของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารตองมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานทุกระดับ ยอมรับนับ

ถือใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และ 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการทํางานเขาใจกฎหมาย ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ในสวนวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาน้ัน ตองกําหนดนโยบายวัตถุประสงคภาระงาน ยุทธศาสตรท่ีจะนําสถานศึกษาไปสูเปาหมาย

เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (ศรัญญา นอยพิมาย, 2562) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 93 โรงเรียน ใน

ภาพรวมยังคงประสบปญหาในการจัดการศึกษาแมวาสภาพและทรัพยากรตางๆของสถานศึกษาอยูในเกณฑ

พรอมท่ีจะสนับสนุนในการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผูบริหาร

สถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญย่ิงในการผสานความรวมมือในฐานะผูนําองคกร ตองมี
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ทักษะท่ีสงเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหองคกรพัฒนาตามเปาหมาย (อนิรุทธ์ิ อมรแกว, 

2559)  

สภาพปญหาท่ีพบในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2563 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ดังน้ันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา นอมนําพระบรมราโชวาทดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 สอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัดเพชรบุรี และทักษะแหงการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, 2563) ดวยเหตุดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเปนขอมูล

สารสนเทศพ้ืนฐานในการวางแผนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1                      

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz  

ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย มุงศึกษาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามแนวคิดของ 

Katz (2005) ซ่ึงประกอบดวยทักษะ 3 ดาน ดังน้ี 
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    ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ปการศึกษา 2563 จาก 93 แหง รวมจํานวนท้ังส้ิน 646 คน ขอมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

        2. ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 1) ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จํานวน 241 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปด

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) หลังจากน้ันไดทําการสุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) เพ่ือหาสัดสวนของแตละสถานศึกษา 2) ตัวอยางในการสัมภาษณ คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยผูวิจัยไดกําหนด

คุณสมบัติดังน้ี เปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียน 500 คนข้ึนไป มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา

ไมนอยกวา 3 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน  

3 คนและรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 6 คน 

        3. ตัวแปรท่ีวิจัย ประกอบดวย 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษยและทักษะดานความคิดรวบยอด และ 2) 

ตัวแปรตาม แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ใน 3 ดาน ไดแก ทักษะดาน

เทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษยและทักษะดานความคิดรวบยอด 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ โดย 1) แบบสอบถาม  (Questionnaire) เพ่ือใชในงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม

แบงเปน 2 ตอน คือ 1) เก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม   2) เก่ียวกับทักษะการ

บริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  

แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามแนวคิด Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน  

3 ดาน คือ ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดาน

มนุษยและทักษะดานความคิดรวบยอด 

ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แนวคิด Katz ของผูบริหารสถานศึกษา 3 ดาน 

   1. ทักษะดานเทคนิควิธี 

   2. ทักษะดานมนุษย 

   3. ทักษะดานความคิดรวบยอด 
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จํานวน 3 ดาน คือ ทักษะดานเทคนิควิธี จํานวน 10 ขอ ทักษะดานมนุษย จํานวน 10 ขอ และทักษะดาน

ความคิดรวบยอด จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating Scale) 

ตามวิธีของ Likert Scale แบงเปน 5 ระดับ แบงเปนเกณฑระดับความสามารถ แบงออกเปน 5 ระดับ  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพ่ือใชในการวิจัย

เชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แนวคิดของ Katz มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

ทักษะการบริหาร 

5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย นําแบบสอบถามท่ีพัฒนาและผานการปรึกษา

จากอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน และคํานวณหา

ดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  (IOC) คาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.67-1.00 หลังจาก

ท่ีตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวผูวิจัยไดนําแบบสอบถามหาคาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ดวยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับตัวอยางท่ีคลายคลึงแตไมใชตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient)  

ของ Cronbach โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α Coefficient) มีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.98  

6. สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในสวนการวิเคราะหท่ีไดจากแบบ

สัมภาษณนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะหขอมูลเปนความเรียง 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 

ตารางท่ี 1 ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษา 

               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 
 

ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับความสามารถ 

x" S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.  ทักษะดานเทคนิควิธี  4.16 0.62 มาก 3 

2.  ทักษะดานมนุษย  4.19 0.59 มาก 1 

3.  ทักษะดานความคิดรวบยอด 4.17 0.62 มาก 2 

รวม 4.17 0.57 มาก  
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จากตารางท่ี 1 พบวา ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวม มีระดับ

ความสามารถอยูในระดับมากทุกดาน ( = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีระดับ

ความสามารถอยูในระดับมาก คาเฉล่ียสูงสุด คือ ทักษะดานมนุษย ( = 4.19) รองลงมา คือ ทักษะดาน

ความคิดรวบยอด ( = 4.17) และดานท่ีมีระดับความสามารถอยูในระดับมาก คาเฉล่ียต่ําสุด คือ ทักษะ

ดานเทคนิควิธี  ( = 4.16)  
 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดวย วิธีการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียน 500 คนข้ึนไป จํานวน 6 ทาน  พบวา แนวทางการพัฒนา

ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สามารถจําแนกปญหาได 3 ดาน ซ่ึงมีแนวทางแกปญหา

ของแตละดาน ประกอบดวย 1) ดานเทคนิควิธี 2) ดานมนุษย และ 3) ดานความคิดรวบยอด มีรายละเอียด 

ดังน้ี 

    2.1 ดานเทคนิควิธี แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ 

Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดาน

เทคนิควิธี ดังน้ี 

         1) ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานเทคนิคในการนิเทศติดตามท่ี

หลากหลาย เชน การใชวิธี Coaching, Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 

         2) ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาดานการมีภาวะผูนําในตนเอง เชน การมีวินัย

ในตัวเอง การแกปญหาอยางสรางสรรคความรับผิดชอบ การสรางมนุษยสัมพันธ ความสามารถตัดสินใจ 

การส่ังการและมอบหมายงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองชัดเจน 

         3) มีจัดอบรมการทําแผนปฏิบัติการประจําปและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปการศึกษา

ใหกับผูบริหารสถานศึกษา 

         4) ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาหาความรูดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการแนะนําเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

    2.2 ดานมนุษย แนวทางการพัฒนาการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz  

ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานมนุษย ดังน้ี  

X

X

X

X
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         1) ผูบริหารสถานศึกษาควรไดรับการกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของภาคีเครือขาย 

และสามารถสรางภาคีเครือขายภายนอกสถานศึกษา อาทิ วัด ชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภาคเอกชนในทองถ่ิน และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         2) สรางความตระหนักใหผูบริหารเห็นความสําคัญของเทคนิคการจูงใจผูใตบังคับบัญชา 

เชน จัดกิจกรรมยกยองชมเชยครูท่ีมีผลงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ  

         3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติใหแกผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรมปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี 

         4) จัดฝกประชุมปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีมนุษยสัมพันธท่ีดีเอ้ือ

อาทร   

    2.3 ดานความคิดรวบยอด แนวทางการพัฒนาการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิด

ของ Katz ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดาน

ความคิดรวบยอด ดังน้ี  

         1) จัดอบรมการนําเทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา มีการจัดการสารสนเทศเปนระบบใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษา 

         2) จัดกิจกรรมวิพากษแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาไดมี

รูปแบบในการบริหารการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  

         3) สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการบริหารเชิงสถานการณ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย ทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามา

อภิปรายผล ดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในทุกดานโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงจากการแยกผลการศึกษาในแตละดานออกเปนรายขอพบวา 

    1.1 ทักษะดานเทคนิควิธี โดยรวมรายดานอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารมีความสามารถใน

การคิดเชิงกลยุทธ มีคาเฉล่ีย สูงท่ีสุด ท้ังน้ี เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนแนวทางใน

การบริหารงานของสถานศึกษา และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชวิธีการตาง ๆ ในการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมิน

เพ่ือการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธของผูเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนของไทย 
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พบวา นักบริหารราชการพลเรือน มีระดับสมรรถนะดานการคิดเชิงกลยุทธ ท้ัง 6 ดาน ซ่ึงไดแก พฤติกรรมท่ี

เก่ียวกับ การคาดคะเน การทาทาย การตีความ การตัดสินใจ ดานการสรางเอกภาพ และ ดานการเรียนรู 

อยูในระดับสูง   

    1.2 ทักษะดานมนุษย โดยรวมรายดานอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารมีความสามารถในการ

ทํางานใหบรรลุผลดวยความเขาใจในความแตกตางระหวางพฤติกรรมและความตองการพ้ืนฐานของแตละ

บุคคล และสามารถชวยเหลือพรอมท้ังเสนอแนะส่ิงท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของครู มีคาเฉล่ีย  

สูงท่ีสุด ท้ังน้ี เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

เขต 1 เขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย มีมนุษยสัมพันธสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล รูจัก 

การยืดหยุนเห็นคุณคาใหเกียรติผูอ่ืน สรางบรรยากาศใหเกิดความเช่ือใจยอมรับซ่ึงกันและกัน รับฟงความ

คิดเห็น ประสานงานและใหคําแนะนําแกผูรวมงานเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรา ผล

ศรัทธา (2557) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุ รี เขต  2  พบวา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 

2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการควบคุมการปฏิบัติงาน อยูในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ดาน

การเปนผูนําและดานการติดตอส่ือสารอยูในอันดับต่ําสุด  

    1.3 ทักษะดานความคิดรวบยอด โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารมีวิธี

ตัดสินใจไดอยางหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานศึกษา มีคาเฉล่ีย สูงท่ีสุด ท้ังน้ี เพราะวา 

ผูบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีกระบวนการ

และทักษะการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเปนผูนําใน

ทุกดาน มุงความเช่ียวชาญดานทักษะและความรู ทางปญญาเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

แพรดาว สนองผัน (2557) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา ภาพรวมของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดของ Katz ของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

    2.1 ดานเทคนิควิธี พบวา ผูบริหารควรใชเทคนิคในการนิเทศติดตามท่ีหลากหลาย เชน การใช

วิธี Coaching, Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

ท้ังน้ี เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาถือวาการนิเทศติดตามเปนความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา

โดยตรง สอดคลองกับวัลลิภา สมฤทธ์ิ (2564)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารงานนิเทศภายใน

โรงเรียนในการจัดการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา  

การดําเนินการตามแผนการนิเทศ โดยมีฝายบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียนเปน ผูนําในระหวางการ
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ดําเนินการนิเทศ ใชรูปแบบและกิจกรรมการนิเทศท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีภาวะผูนํา สามารถตัดสินใจ  

การส่ังการ และมอบหมายงานตาง ๆ ไดอยางถูกตองชัดเจน   

    2.2 ดานมนุษย พบวา ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของภาคีเครือขาย และสามารถสราง

ภาคีเครือขายภายนอกสถานศึกษา อาทิ วัด ชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนในทองถ่ิน และ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ การบริหาร

ไปยัง โรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School Based Management : SBM) ซ่ึงสอดคลองกับ สุวรรณา พงษผองพูล (2558) พบวาระดับการ

ทํางานเปนทีมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมีปฏิสัมพันธ 

รองลงมาคือดานเปาหมายของทีม ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน ดานการยอมรับนับถือ และดานการ

ติดตอส่ือสารตามลําดับ  

    2.3 ดานความคิดรวบยอด พบวา ผูบริหารนําเทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา มีการจัดการ

สารสนเทศเปนระบบ ท้ังน้ี เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาสอดคลองกับ มณฑาทิพย นามนุ (2561) ไดศึกษาเร่ือง 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 พบวา ทักษะทางดานเทคโนโลยีและการใชดิจิทัลมีการปฏิบัติโดยรวมอยูใน ระดับมาก โดยผูบริหาร

มีการใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการส่ือสาร เผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธ กิจกรรมสูชุมชน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ดานเทคนิควิธีขอท่ีมีระดับความสามารถอยูในระดับมากคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารมีเทคนิคใน

การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ควรมีการวางแผน สรางความรวมมือภายในสถานศึกษา

และทําขอตกลงรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับบุคลากรภายในสถานศึกษาและผูบริหารตองเขาใจ

วาการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือชวยกันพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของ

สถานศึกษา 

2. ดานมนุษยขอท่ีมีระดับความสามารถอยูในระดับมากคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถสราง

เครือขายภายนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ควรมีการกําหนดนโยบายเพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายในวงกวาง 

หรืออาจเพ่ิมเติมภารงานท่ีจําเปนเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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3. ดานความคิดรวบยอดขอท่ีมีระดับความสามารถอยูในระดับมากคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหาร

สามารถเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตองมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารสถาน

รวมไปถึงการนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนและใหการทํางานบรรลุตามเปาหมาย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ ผูบริหาร

สถานศึกษาและมีการเปรียบเทียบระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบในความแตงตาง 

เชิงพ้ืนท่ี 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีปจจัยภายนอกในระดับสากล การแพรระบาดของสถานการณโควิดวาสงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจําเปนตอการเปล่ียนแปลงอยางไร 
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