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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 370 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายและตามสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือ่ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�า คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาและการสอน และ 21 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้น�ามีค่าน�้าหนักสูงที่สุด และตัวบ่งชี้ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่มีค่าน�้าหนักสูงที่สุด
2) โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (Chi-Square =201.96, df=172,
P-value=0.05, RMSEA=0.022)
ค�าส�าคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้, ทักษะการบริหาร, ศตวรรษที่ 21, สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน, การประถมศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to construct the indicators of the 21st century management skills
of school administrators under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3, and to examine the
consistency of the developed indicator model with empirical data. The simple and proportional random sampling
method was applied to select 370 school administrators and teachers in the study area in the 2019 academic year.
The research instrument used in this study was a 5-point rating scale questionnaire. The data were statistically
analyzed for percentage, mean, and standard deviation. The Pearson’s correlation coefficient and confirmatory
factor analysis were applied to determine the consistency of the 21st century management skill indicator model
with the empirical data.
The results showed that the 21stcentury management skill indicators of the school administrators
were composed of 6 components including vision, leadership, creativity, communication, education and teaching,
with a total of 21 indicators. It was found that leadership, and creativity was the highest weight indicator.
The 21st century management skill indicator model was found to be consistent with the empirical data
with Chi-Square=201.96, df=172, P-value=0.05 and RMSEA=0.022.
KEYWORDS: Indicator Development, Management Skills, The 21st Century, Basic Education Institutions, Elementary
Education

บทน�า

การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาการและด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศท� า ให้ แ ต่ ล ะประเทศไม่ ส ามารถปิ ด ตั ว อยู ่
โดยล�าพังได้ต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
เพือ่ ปรับตัวให้ทนั กับเหตุการณ์ในสังคมทีม่ คี วามสลับซับซ้อน
มากขึ้น สิ่งเหล่านี้น�าไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงเป็นแรงผลักดันส�าคัญท�าให้หลาย
ประเทศต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คุณภาพการจัดการ
ศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญประการหนึ่งที่บ่งบอกว่าใน
ศตวรรษที่ 21 คนที่มีคุณภาพเกิดจากการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ (จารุวัจน์ สองเมือง, 2559) ดังนั้น
ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่ส�าคัญในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเพราะเป็นผู้น�าในการบริหารสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและบรรลุตามเป้าหมาย ดังทีเ่ พ็ญผกา กรวยทอง
(2559) และวิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความสามารถใน
การบริหารงาน มีทักษะการสร้างทีมงาน สร้างเครือข่าย

การจัดการข้อขัดแย้ง ทักษะความคิดรวบยอด เพือ่ น�ามาใช้
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
จากภารกิจที่ส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้ง
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก�าหนดนโยบาย
โดยยึดหลักส�าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล�้าของการกระจาย
รายได้ และวิกฤติดา้ นสิง่ แวดล้อม โดยน�ายุทธศาสตร์ชาติ
มาเป็นกรอบความคิดส�าคัญในการจัดท�าแผนการศึกษา
แห่งชาติและการปฏิรปู การศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) และส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้นา� นโยบายไปสู่
การปฏิบตั เิ พือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดมีความรูค้ วามสามารถ
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และทักษะที่ส�าคัญเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งใน
เป้าประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, 2561)
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่า (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3, 2561) ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ อาจเนือ่ งมาจาก
ผู้บริหารขาดทักษะการบริหารสถานศึกษาที่ควรจะมี
เช่น วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสอนในสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (กรรณิกา กันท�า, 2561; คนึงนิตย์ กิจวิธ,ี 2561;
ชยาภรณ์ จันโท, 2560) ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการบริ ห ารให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ในสถานศึกษา ท�าให้ผ้วู จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาตัวบ่งชีท้ กั ษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก
เขต 3 เพื่อน�าไปวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
ให้ประสบผลส�าเร็จและจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะการบริ ห ารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก
เขต 3
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 ที่ พั ฒ นาขึ้ น กั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ฯ ได้สงั เคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่1 (ชัยยนต์
เพาพาน, 2559; บรรจง ลาวะลี, 2560; โยธิน นิลคช,
2561; วิจารณ์ พานิช, 2554; ศศิรดา แพงไทย, 2559;
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2556; สุทัศน์ สังคะพันธ์, 2557;
Greenberg, 2012; Hoyle, English and Steffy, 2005;
Kabyemera, 2014; Kennedy, 2011; NASSP, 2018;
Podolny, Khurana and Hill-Popper, 2015; Robinson,
2012; Schleicher, 2012; Williams, 2014; Yang, 2011)

ต่างประเทศได้กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่1 (ชัยยนต์ Kabyemera, 2014; Kennedy, 2011; NASSP, 2018;
เพาพาน, 2559; บรรจง ลาวะลี, 2560; โยธิน นิลคช, Podolny, 2015; Robinson, 2012; Schleicher, 2012;
Williams, 2014; Yang, 2011)
2561; วิวารสารบั
พานิ
ศศิรดาOFแพงไทย,
2559;
ณฑิชต,วิ2554;
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ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2556; สุทัศน์ สังคะพันธ์, 2557;
ผู้บริหารกาหนดภาพในอนาคตที่พงึ ประสงค์และชัดเจนให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผู้บริหารเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษา
ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ของโรงเรียนได้

วิสัยทัศน์

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมอภิปรายกาหนดเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตริ ่วมกัน
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่กอ่ ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสามารถแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์

ภาวะผู้นา

ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัตงิ านให้บรรลุ
เป้าหมาย ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสามารถคิดหาคาตอบอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่
ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผู้บริหารมีความคิดแบบหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงกว้างและลึก เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับบุคคลอื่น

ผู้บริหารสามารถสือ่ สารทางการพูด การเขียนที่มปี ระสิทธิภาพ

การสื่อสาร

ผู้บริหารมีความรู้ในการแยกแยะ จาแนกความแตกต่างระหว่างสื่อที่ควรรับ
และไม่ควรรับได้

ผู้บริหารใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในการทางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายการศึกษาของรัฐ
ผู้บริหารจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนการสอนและ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา
ผู้บริหารเป็นนักวิชาการที่ดี

ภาพที
ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดการวิ
การวิจจัยัย

การศึกษาและการสอน

ทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย ประเภท
การวิจัยเชิงส�ารวจ
ประชากร
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสังกัด
ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก
เขต 3 ปีการศึกษา 2562 รวมทัง้ หมด 2,076 คน จ�าแนกเป็น
ผู้บริหาร 164 คน และครู 1,912 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริหารและครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก
เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 370 คน จ�าแนกเป็น
ผู ้ บ ริ ห าร 28 คน และครู 342 คน ก� า หนดขนาด
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยพิ จ ารณาอั ต ราส่ ว นของตั ว แปรต่ อ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ (Hair, Black, Babin,
Alderson, 2006) ไม่ควรน้อยกว่า 1:10 ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และตามสัดส่วน
(Proportionately)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทักษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ทีผ่ ้วู จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและ
ครู มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ได้แก่ ต�าแหน่ง และประสบการณ์การท�างาน
ตอนที่ 2 สอบถามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถาน
ศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส�านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบ
ด้วย ด้านวิสยั ทัศน์ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านภาวะผูน้ า� มี 6 ตัวบ่งชี้
ด้านคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการสื่อสาร
มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 6 ตัวบ่งชี้
ด้านการศึกษาและการสอน มี 6 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี
ลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด (Open-ended Questions)
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้องกับ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทัง้ สังเคราะห์ร่างตัวบ่งชี้
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แล้วน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. สร้ า งแบบสอบถามและเสนออาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง
ความเหมาะสม และความชัดเจนของภาษาแล้วน�ามา
แก้ไข
3. น� า แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการบริหารการศึกษาระดับเขตพืน้ ที่ 3 คน และด้าน
การบริหารระดับสถานศึกษา 2 คน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกับนิยามของตัวบ่งชี้ (Index of ItemObjective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.93
4. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู ้ บ ริ ห ารและครู สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ�านวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพือ่ หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .90 แล้วน�าไป
จั ด ท� า แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่าง
วันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�านวน 28 แห่ง
2. ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง โรงเรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 370 ฉบับ ทางไปรษณีย์พร้อม
แนบซองเปล่ า เพื่ อ ส่ ง กลั บ ก� า หนดเวลาในการส่ ง
แบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยภายใน 15 วัน ทางไปรษณีย์
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หากยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาภายในเวลา
ที่ก�าหนด ผู้วจิ ัยจะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อติดตาม
3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ�านวน
357 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 96.48
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค ่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน

ผลการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย น� า เสนอผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
1. การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะการบริ ห ารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก
เขต 3 มี 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.1 ด้านวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ (1) ผู้บริหารก�าหนดภาพในอนาคตที่พึงประสงค์
และชั ด เจนให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ (2) มี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษา (3) มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
สภาพการณ์ของโรงเรียน และ (4) เปิดโอกาสให้บคุ ลากร
มี ส ่ ว นร่ ว มอภิ ป รายก� า หนดเป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์
ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัตริ ่วมกัน
1.2 ด้านภาวะผู้น�า ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ (1) ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วม (2) สามารถแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อ
ให้ทนั กับเหตุการณ์ และ (3) มีการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ เ ป้ า หมาย
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ผู้บริหารสามารถคิดหาค�าตอบอย่าง
อิ ส ระไม่ ต กอยู ่ ภ ายใต้ ก ฎเกณฑ์ (2) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้าง สรรค์ผลงานใหม่ (3) มีความสามารถในการปรับตัวและ
มีความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา และ (4) มีความคิดแบบหลายมิติ คิดบวก
คิดเชิงกว้างและลึกเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

1.4 ด้านการสือ่ สาร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ (1) ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือใน
การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลอืน่ (2) สามารถสือ่ สาร
ทางการพูดการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และ (3) มีความรู้
ในการแยกแยะ จ�าแนกความแตกต่างระหว่างสือ่ ทีค่ วรรับ
และไม่ควรรับได้
1.5 ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบด้ ว ย 3 ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ (1) ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ง าน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี (2) มีความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) ใช้เทคโนโลยีแก้ไข
ปัญหาในการท�างาน
1.6 ด้านการศึกษาและการสอน ประกอบด้วย
4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบาย
การศึกษาของรัฐ (3) จัดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงวิธกี ารต่าง ๆ
ในเรือ่ งการเรียนการสอนและใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้
เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา และ (4) เป็นนักวิชาการ
ที่ดี
2. โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษ
ที่ 21 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square =201.96,
df=172, P-value=0.05, RMSEA=0.022) โดยพบว่า
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�ามีค่าน�้าหนักสูงที่สุด
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบพบว่า
(1) องค์ประกอบวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้ผู้บริหารวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ของโรงเรียนได้มคี ่าน�า้ หนัก
องค์ประกอบมากทีส่ ดุ (2) องค์ประกอบภาวะผูน้ า� ตัวบ่งชี้
ผู้บริหารสามารถแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้
ทันกับเหตุการณ์ มีค่าน�้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
(3) องค์ประกอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ผู้บริหารมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ มีค่าน�้าหนักองค์
ประกอบมากที่สุด (4) องค์ประกอบการสื่อสาร ตัวบ่งชี้
ผู้บริหารมีความรู้ในการแยกแยะจ�าแนกความแตกต่าง
ระหว่ า งสื่ อ ที่ ค วรรั บ และไม่ ค วรรั บ ได้ มี ค ่ า น�้ า หนั ก
องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด (5) องค์ ป ระกอบเทคโนโลยี
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7
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดความเหมาะ
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้าน การสอนและใช้ภมู ปิ ญ
ค่าน�้าหนักองค์บปสถานศึ
ระกอบมากที
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีาคนเทคโนโลยี
า่ น�า้ หนักองค์สารสนเทศมี
ประกอบมากที
ดุ และ
องถิกั่นบเพืสถานศึ
่อให้เกิกดษามี
ความเหมาะสมกั
กษามีค่ส่าุด
ความรู
้ความสามารถด้
ค่าน้ส่ าหนั
ก ท้สม
งภาพที
และตารางที่ ่ส1ุด ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1
(6) องค์
ประกอบการศึ
ษาและการสอน
ตัวบ่งชีผ้ ้บู ริกหษา
าร น้ดัาหนั
กองค์่ 2ประกอบมากที
องค์
ประกอบมากที
่สุด กและ
(6) องค์ประกอบการศึ
จัดให้มีการเปลีตัว่ยบ่นแปลงวิ
ารต่ดาให้ง มๆีกในเรื
่องการเรี
ยน
และการสอน
งชี้ผู้บริหธีการจั
ารเปลี
่ยนแปลง
วิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญา
ผู้บริหารกาหนดภาพในอนาคตที่พงึ ประสงค์และชัดเจนให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผู้บริหารเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
สถานศึกษา
ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ของโรงเรียนได้
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมอภิปรายกาหนดเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตริ ่วมกัน
ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่กอ่ ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสามารถแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์
ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัตงิ าน
ให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสามารถคิดหาคาตอบอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่
ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผู้บริหารมีความคิดแบบหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงกว้างและลึก เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับบุคคล
อื่น

ผู้บริหารสามารถสือ่ สารทางการพูด การเขียนที่มปี ระสิทธิภาพ

0.32
0.37
0.40
0.31

0.32
0.40
0.37

0.41
0.32
0.32
0.35
0.37
0.40

ผู้บริหารใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี

0.38

ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในการทางาน

0.60
0.37

ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.38

ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายการศึกษาของรัฐ

0.35

ผู้บริหารจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนการสอน
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา
ผู้บริหารเป็นนักวิชาการที่ดี

0.80
ภาวะผู้นา
0.95

0.36

ผู้บริหารมีความรู้ในการแยกแยะ จาแนกความแตกต่างระหว่างสื่อที่ควรรับ
และไม่ควรรับได้

ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

คิดริเริ่ม
สร้างสรร
ค์

ทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา

0.87
0.89

การสื่อสาร

0.85
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
0.84
การศึกษา
และการสอน

0.37

ภาพที
ภาพที่ ่22โมเดลการวั
โมเดลการวัดดตัตัววบ่บ่งชีงชี้ท้ทักักษะการบริ
ษะการบริหหารในศตวรรษที
ารในศตวรรษที่ 21
่ 21ของผู
ของผู้บ้บริหริหารสถานศึ
ารสถานศึกษาขั
กษาขั้น้นพืพื้น้นฐาน
ฐานสังสักังกัดดสส�านัานักกงาน
งาน
เขตพื
เขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษาประถมศึ
ษาประถมศึกกษาพิ
ษาพิษษณุณุโโลก
ลกเขต
เขต33
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
องค์ประกอบ

b
1. ด้านวิสัยทัศน์
0.809
1.000
2. ด้านภาวะผู้น�า
0.953
1.378
3. ด้านคิดริเริ่มสร้างสรรค์
0.875
1.481
4. ด้านการสื่อสาร
0.892
1.481
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.855
1.352
6. ด้านการศึกษาและการสอน
0.846
1.515
Chi-Square =201.96, df=172, P-value=0.058, RMSEA=0.022

สรุปผลการวิจัย

1. ตั วบ่ งชี้ทักษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21
ของผู ้บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส�านั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3
มี 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้
2. โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษ
ที่ 21 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square =201.96,
df=172, P-value=0.05, RMSEA=0.022)

อภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษา เรื่ อ ง การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีประเด็นน่าสนใจน�ามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะการบริ ห ารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก
เขต 3 มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า�
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ การสือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาและการสอน และ 21 ตัวบ่งชี้ โดยมีประเด็น
ที่น�ามาอภิปราย ดังนี้
1.1 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหาร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการณ์ของโรงเรียนได้
เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค ่ า น�้ า หนั ก องค์ ป ระกอบสู ง ที่ สุ ด ทั้ ง นี้
อาจเป็ น เพราะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานควรมี

SE
0.027
0.022
0.160
0.151
0.156
0.161

t
29.772
9.044
9.271
8.765
8.645
9.396

R2
0.655
0.909
0.766
0.796
0.731
0.716

ความสามารถก� า หนดทิศ ทางในอนาคตของโรงเรีย น
ได้อย่างชัดเจน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และน�ามา
วิเคราะห์สภาพการณ์ของโรงเรียนเพื่อก�าหนดทิศทาง
การท�างานที่ชัดเจนเพื่อให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย (2559)
กล่าวไว้วา่ วิสยั ทัศน์เป็นการก�าหนดภาพทีต่ อ้ งการจะเป็น
ในอนาคตของสถานศึกษาโดยผูบ้ ริหารต้องมีเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ ภายนอกและภายในสถานศึกษา
รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับอธิภัทร มีแสงเพชร
(2560) ทีศ่ กึ ษาพบว่า วิสยั ทัศน์เป็นองค์ประกอบทีส่ า� คัญ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ท�านองเดียวกับประวีณา มีวงษ์
(2558) ที่ศึกษาพบว่า วิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชีผ้ ้ทู กั ษะผู้บริหารสถานศึกษา (กิง่ กาญ แก่นจันทร์,
2559; อัจฉราพรรณ ป้องทองค�า, 2560)
1.2 องค์ประกอบภาวะผู้น�า พบว่า ผู้บริหาร
สามารถแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับ
เหตุ ก ารณ์ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค ่ า น�้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น�า
ในการบริ ห ารงนโดยใช้ ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาระหว่ า ง
บุ ค คลเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาก้ า วบรรลุ จุ ด มุ ่ ง หมาย
ทั น กั บ เหตุ ก ารณ์ ป ั จ จุ บั น ยอมรั บ ความสามารถของ
ผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน และเป็นแบบอย่างใน
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ผู ้ อ่ื น ยอมรั บ สอดคล้ อ งกั บ
อนุ ช า โสมาบุ ต ร (2560) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า ภาวะผู ้ น� า
เป็ น ทั ก ษะที่ ผู ้ บ ริ ห ารควรมี เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาระหว่ า ง
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บุ ค คลและการตั ด สิน ใจที่ร วดเร็ ว ให้ ทั น กั บ เหตุ ก ารณ์
สามารถชี้น�าและพาองค์การไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับอัศวิน เสนียน
(2560) ได้ศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าเป็นองค์ประกอบของ
ตั ว บ่ ง ชี้ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ
ขับเคลือ่ น สร้างสรรค์และมีบทบาทเชิงรุกในสถานการณ์
ทีไ่ ม่แน่นอน ท�านองเดียวกับกิตติชยั โคงัน (2561) ทีพ่ บว่า
ภาวะผูน้ า� เป็นองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ กั ษะของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ดุจฤทัย โพยนอก, 2559;
บัญญัติ วันชัย, 2559)
1.3 องค์ประกอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า
ผูบ้ ริหารมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่เป็นตัวบ่งชี้
ที่ มี ค ่ า น�้ า หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่าผูบ้ ริหารต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ระบบการท�างานของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
และปรั บ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาเพือ่ จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด สอดคล้องกับทิศนา
แขมมณี (2560) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การคิ ด สร้ า งสิ่ ง ใหม่
ที่แตกต่างไปจากเดิมจะช่วยขยายความคิดเดิม ๆ ให้ได้
ความคิดทีแ่ ปลกใหม่นา� ไปสูก่ ารสร้างสิง่ ใหม่ทหี่ ลากหลาย
เพื่อพัฒนาการท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายสอดคล้อง
กับชัยยนต์ เพาพาน (2559) ที่ศึกษาพบว่า ความคิด
ริเริม่ เป็นองค์ประกอบของผูบ้ ริหารสถานศึกษายุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยต้องเป็นนักสร้างสรรค์ รวมทั้งผลักดัน
ให้บุคลากรมีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน ท�านอง
เดียวกับเพรชศิรินทร ค�าพิลา (2558) ที่ศึกษาพบว่า
คิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบทักษะการบริหาร
งานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ดุษนี ศรีประเสริฐ,
2554; พิชิต โกพล, 2559)
1.4 องค์ประกอบการสือ่ สาร พบว่า ผูบ้ ริหาร
มีความรู้ในการแยกแยะ จ�าแนกความแตกต่างระหว่าง
สื่อที่ควรรับและไม่ควรรับได้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารต้อง
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
ผ่ า นสื่อ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีต ่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
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เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริหารกับครูและบุคลากร
ของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับทองทิพภา วิริยะพันธุ์
(2553) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการสื่อสารมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อผู้บริหารในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา บุ ค คล
ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ที่ได้
เปรียบมากกว่า เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นได้อย่างดี สอดคล้อง
กับแพรดาว สนองผัน (2557) ที่ศึกษาพบว่าทักษะด้าน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจะมี ท�านอง
เดียวกับศศิตา เพลินจิต (2558) ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้น�า
เป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (ณัฐ มะลิซ้อน, 2557; สุวิทย์ สงรัมย์,
2562)
1.5 องค์ ป ระกอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค ่ า น�้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งมี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
เช่น การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น
ข้อมูล การสื่อสารและส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแพรดาว สนองผัน (2557) ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสือ่ สารและจัดการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรูอ้ อนไลน์เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้ อ มู ล และประสบการณ์ จั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ บรรจง ลาวะลี (2560) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทหน้าที่
ในการน� า เทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม
ให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (บุญส่ง กรุงชาลี, 2561) เช่นเดียวกับ
พักตร์วิภา พงษ์พานิช (2561) ที่ศึกษาพบว่าเทคโนโลยี
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สารสนเทศเป็ น องค์ ป ระกอบทั ก ษะการบริ ห ารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง, 2561)
1.6 องค์ ป ระกอบการศึก ษาและการสอน
พบว่า ผู้บริหารจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ
ในเรื่ อ งการเรี ย นการสอนและใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา เป็นตัวบ่งชี้
ที่ มี ค ่ า น�้ า หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจ
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ
สามารถให้ข้อเสนอแนะกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน
เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งจะท�าให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
สุ ภ าพร เหล่ า ทรั พ ย์ เ จริ ญ (2556) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นนักวิชาการที่ดี มีความรู้
ความสามารถในการบริ ห ารงานวิ ช าการให้ บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นทักษะการศึกษาที่ส�าคัญและจ�าเป็น
ส� า หรั บ ผู ้ บ ริห ารสถานศึก ษา สอดคล้ อ งกั บ เพ็ ญ ผกา
กรวยทอง (2559) ที่ศึกษาพบว่าทักษะด้านการศึกษา
และการสอนเป็ น ทั ก ษะที่ ส� า คั ญ ส� า หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ท� า นองเดี ย วกั บ เกษร สมาทอง (2560)
ที่ศึกษาพบว่าการศึกษาและการสอนเป็นองค์ประกอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ทั ก ษะของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (ฐะปะนี ย ์
สระทองพรม, 2556; ส�าเภา เสมศึกสาม, 2560)
2. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สั ง กั ด ส� า นั ก งานเขตพื้น ที่ก าร
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลฯ มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยสังเคราะห์ได้
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาสร้าง
โมเดลตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6
องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศร์ ภาวะผู้น�า ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
และการสอน เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส� า คั ญ ใน
การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห าร เพื่ อ น� าไปใช้ บ ริ ห ารงาน
ในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2556) ได้กล่าวถึง
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ควรมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การสร้ า งภาพ
อนาคตของโรงเรี ย นได้ อ ย่ า งชั ด เจน สร้ า งสรรค์ แ ละ
มีบทบาทเชิงรุกในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน วิเคราะห์
แยกแยะและสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งผ่ า นสื่ อ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กั บ ครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
เต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ชัยยนต์
เพาพาน, 2559; บรรจง ลาวะลี, 2560; โยธิน นิลคช, 2561;
ศศิรดา แพงไทย, 2559) สอดคล้องกับกรรณิกา กันท�า
(2561) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ทั ก ษะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การมีความคิด
สร้างสรรค์ การบริหารเชิงวิชาการ (อัศวิน เสนียน, 2560)
ท�านองเดียวกับภารดี อนันต์นาวี (2562) ที่ศึกษาพบว่า
ภาวะผู ้ น� า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์ การบริหารจัดการ การจัดการ
หลักสูตรและการสอน การสื่อสาร การท�างานเป็นทีม
การพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ การพัฒนากระบวน
การคิด และการกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา (กิตติชยั โคงัน, 2562;
พิชิต โกพล, 2559; อัมพร อานุภาพแสนยากร, 2558)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ควรเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยก�าหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องพัฒนา
ตนเองอย่างสม�า่ เสมอ เช่น จัดอบรมหัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาวะผู้น�า
2. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาทั ก ษะ
การสือ่ สารด้านการสือ่ สารโดยฝึกการพูดในทีส่ าธารณะ
การอภิปรายและการวิพากษ์
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรฝึกทักษะคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยการศึก ษาค้น คว้าหาความรู ้เ พิ่ม เติม
เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด ตลอดจน
ศึกษาดูงานและการศึกษาต่อเพือ่ สร้างประสบการณ์และ
น�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 ควรจั ด อบรมการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน�าไปใช้ใน
การบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศการสอน
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�าหนดเป้าหมาย
การด�าเนินงานของสถานศึกษาและกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ แ ละบรรลุ เ ป้ า หมายการด� า เนิน งานของ
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาแบบประเมินทักษะการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้ง 21 ตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา
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