
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปทมพร พงษเพชร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2561 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

THE SCHOOL ADMINISTRATOR’ S SKILL IN 21st CENTURY AFFECTING ACADEMIC 
ADMINISTRATION IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF CHACHOENGSAO  

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miss.Phattamaporn Pongpech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
The Degree of Master of Education Program in Educational Administration 

Rajabhat Rajanagarindra University 
2018 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

ชื่อเรื่อง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  

ผูวิจัย นางสาวปทมพร พงษเพชร 
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย ม่ังคั่ง 
อาจารยที่ปรึกษารวม                                                                                                                             ดร.พรทิพย คําชาย 

 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 3) ความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และ 4) ทักษะผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 166 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดตัวอยาง
จากตารางเครจซีและมอรแกน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม สถิติที่ ใช ในการวิ เ คร าะหขอมูล  ไดแก  ค าความถี่  ค า รอยละ คา เฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบเปนขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา  

 1) ระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ทักษะการทํางานเปนทีม รองลงมาคือ ทักษะ
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สวนทักษะที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 

 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การวัดผล ประเมินผลการเรียน รองลงมา คือ การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ การสงเสริมความรู และประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 

 3) ความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (rxy = .835) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
              4) ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน รวมกันทํานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดรอยละ 73.30 สามารถเขียนเปน
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้ Z  ́= .351X4 +.397X5+.222X1 

คําสําคัญ: ทักษะผูบริหาร ศตวรรษที่ 21 การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the level of school administrator’s 
skills in 21st century; 2) the level of academic administration of schools; 3) the relationship 
between of school administrator’s skills in 21st century and academic administration; 
and 4) the school administrator’s skills in 21st century affecting academic administration 
of schools. The samples consisted of 166 administrators and academic supervisors. 
The sample size derived from the table of Krejcie and Morgan with using multi-stage 
random sampling. The instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s 
product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis stepwise 
method. 
 The research results were as follows: 

 1) The level of school administrator’s skills in 21st century as a whole was 
at a high level ranking by the mean scores from high to low: teamwork skill, leadership 
skill with vision, and technology, innovation and digital skill.  

 2) The level of academic administration of schools as a whole was at a 
high level ranking by the mean scores from high to low: assessment and evaluation, 
development of curriculum and learning process, and knowledge promotion and 
cooperation in academic development  

 3) The relationship between school administrator’s skills in 21stcentury and 
academic administration of schools was significantly positive correlation (rxy = .835) with 
statistical significance of .05. 

 4) The school administrator’s skills in 21stcentury in terms of teamwork skill, 
technology, innovation, and digital skill, and leadership skill with vision affected academic 
administration of schools. It could concurrently predicted at 73.30%. The predictive 
equation could be written in form of standard scores as Z  ́= .351X4 +.397X5+.222X1 
Keywords: Administrator’s skills, 21stCentury, Academic Administration 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่ง
จากผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.พรทิพย คําชาย 
อาจารยที่ปรึกษารวม รวมถึงผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง ประธานสอบวิทยานิพนธ 
อาจารย ดร.สุนันทา โกธา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ใหคําแนะนําดูแลดานเนื้อหา และใหคําปรึกษาจนงานวิทยานิพนธ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกข้ันตอนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ดังปรากฏชื่อ
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ใหความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและใหคําแนะนํา
จนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจจนสามารถวิเคราะหผลการวิจัยสําเร็จไดดวยด ี
 ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  ขอขอบพระคุณคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูใหแกผูวิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคพิเศษทุกคน ที่ใหความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางด ี
 คุณคาและประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ผูมีพระคุณ และครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกทานที่อบรมสั่งสอน
แกผูวิจัย จนทําใหสําเร็จลงไดดวยด ี
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาสงเสริมและปลูกฝงแนวความคิดใหกับพลเมืองและเยาวชน
ของชาติ ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 
อันเชื่อมโยงกับมนุษยและสังคมพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการกาว เขาสูศตวรรษที่  21 
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) กําหนดวา ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
ใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สรางรายไดระดับสูง และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ดังนั้น
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ ่งที่จะตองดําเนินการปฏิรูปใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ ตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พรอมกับความทาทายที่เกิดขึ้น 
ซึ่งทักษะที่สําคัญสําหรับคนในยุคศตวรรษที่ 21 และการเปนไทยแลนด 4.0 ดังกลาวจําเปนตองอาศัย
การบริหารจัดการ การมีทุนมนุษย (human capital) ที่มีประสิทธิภาพ (บวร เทศารินทร, ออนไลน, 
2017) 

 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีลักษณะที่ดีมีความรูความสามารถ เปนผูนําและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาในคุณลักษณะ
ดานความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ลักษณะเฉพาะตัว (attribute) พฤติกรรม (behavior) 
ประกอบกันทําใหสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว (บวร เทศารินทร, ออนไลน, 2017) ซึ่งสอดคลองกับ จารุวัจน 
สองเมือง (ออนไลน, 2554) กลาววา ผูบริหารในฐานะผูนําองคการจําเปนตองปฏิรูปตนเอง และ
การเปลี่ยนแปลงองคการครั้งใหญเพ่ือนําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารสถานศกึษา มีบทบาทสําคัญท่ีจะตองบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
และความสมดุลเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การศึกษาจึงเปนกระบวนการ
ทีส่ําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวใหรูและเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และพัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมไปถึงการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งท่ีสังคม
ยุคปจจุบันตองการใหเกิดขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดุลยภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดลอมเพ่ือมุงไปสูการอยูดีมีสุขของคนไทย   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ระบุไววา การศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หนา 8) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษย
ที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดม่ัน
ในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน
รวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน
เปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได เต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 4) และมุงใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษา
ใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะ
การบริหารงานวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคณุภาพ นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33)  

  การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับ
งานดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานวัดผลประเมินผล ดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ดานนิเทศการศึกษา ดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ที่จะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพ 
มคีวามรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปได
เปนอยางดี (อุนากรรณ สวนมะมวง, 2553, หนา 23-24) งานวิชาการของโรงเรียนจะประกอบดวย
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสําคัญถึงแมวาจะมีผูชวยผูบริหารฝายวิชาการทํางานดานนี้อยูแลว
ก็ไมใชวาผูบริหารจะวางมือโดยสิ้นเชิงในทางกลับกัน ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูมีความตื่นตัว
ในการบริหารงานวิชาการตองมีความรูความเขาใจเรื่องงานวิชาการ ตลอดจนเขาใจความสําคัญ
วัตถุประสงคขอบขายและกระบวนการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือเปนผูนําใหบุคลากรในโรงเรียน
รวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552,
หนา 9) 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษา สนับสนุนสงเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในการบริหารจัดการงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป เพื่อใหการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมในทองที่ 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอ
คลองเข่ือน อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต อําเภอทาตะเกียบ อําเภอแปลงยาว อําเภอบางคลา 
อําเภอราชสาสน และมีสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 152 โรง และมีสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 โรง 
แบงตามระดับการศึกษา ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคณุภาพ พัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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สูมาตรฐานสากล สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยม พัฒนา
ประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, 
หนา 4-9) 

 จากรายงานประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) พบวา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3 สวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับพอใชและปรับปรุง เชน ดานเหตุผล รอยละ 
51.10 รองลงมาคือ ดานภาษา รอยละ 49.35 และสุดทายดานคิดคํานวณ รอยละ 37.35 แตระดับ
คะแนนยังอยูในเกณฑที่ต่ํากวาระดับประเทศ ซึ่งตองมีการปรับปรุงพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน 
สวนผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 6
ประจําปการศึกษา 2559 พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 
ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนสวนใหญอยูในระดับปรับปรุง (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 14-16) สวนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
รอบสาม ระดับประถมศึกษาจําแนกตามระดับคุณภาพ พบวา มีโรงเรียนที่ผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 124 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 80 ไมผานการรับรอง 31 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 20 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2558, หนา 59) จะเห็นไดวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสวนใหญมีคะแนนอยูในระดับปรับปรุงและคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ  

 การบริหารงานดานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  จึ งอยู ที่ ง านดานวิชาการ
ซึ่งการบริหารงานวิชาการจะใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่วางไว จําเปนจะตองมีผูบริหาร
ที่มีความรูความสามารถที่จะนําพาองคกรไปสูเปาหมายได แพรดาว สนองผัน (2557, หนา 2) กลาววา
ผูบริหารตองมีทักษะการบริหารสถานศึกษาในการรับมือและสามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ
ทีเ่ปลี่ยนแปลง กลาเผชิญกับปญหาทาทายใหมๆ บทบาทผูนําเพ่ิมความซับซอนมากยิ่งขึ้น ผูนําในอนาคต
จําเปนตองมีทักษะและสมรรถนะใหมๆ เพ่ิมขึ้น เพื่อที่จะสามารถชวยใหการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 138) ศึกษาพบวา ทักษะผูบริหาร
มคีวามสัมพันธทางบวกกับการบริหารวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน และวิจารณ พานิช 
(2558, หนา 14) ไดกลาวถึงความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 วาตองบริหาร
การสรางคนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตนรอบดานเพื่อสราง 3L คือ student learning, 
teacher learning, systems learning ตองบริหารใหไดระบบการศึกษาท่ีรับผิดชอบตอผลงาน
ในทุกระดับ ทุกดาน สอดคลองกับ ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 303) กลาวถึงความสําคัญ
ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วาจะตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใชการกําหนดยุทธศาสตรและนําไปสูการปฏิบัติในอนาคต 
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 จากปญหาและความสําคัญที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการพัฒนา
งานบริหารวิชาการของโรงเรียน ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
และเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติตอไป 
 

1.2 คาํถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามดังนี้ 
 1.2.1 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.3 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือไม 
 1.2.4 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานใดบางที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.3 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 
กับการบริหารงานวิชาการ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัยดังนี ้
 1.4.1 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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 1.4.2 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยางนอย 1 ทักษะที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยไดจาก
การศึกษาหลักการ แนวคิด งานวิจัย เก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 บูรณาการ
จากแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 19); ศูนยสรางสรรคผูนํา (center creative leadeship. 
CCL, online, 2014) และสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ (nation assocaition of secondary 
school principals. NASSP, online, 2013); ฮอย, อิงลิส และสเตฟฟ (Hoyle, English & Steffy, 
2005; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 34) ที่มีแนวคิดสอดคลองตรงกันเปนทักษะที่จําเปน
ของผูบริหารและปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจําแนกเปน 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
2) ทักษะการคิดสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการทํางานเปนทีม 5) ทักษะเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ดิจิทัล 
 สําหรับการบริหารงานวิชาการไดพัฒนาจากขอบขายการบริหารงานวิชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, หนา 6-7)
ประกอบดวย 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 2) การวัดผล ประเมินผล
การเรียน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 7) การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ 
 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศกึษาและหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 304 คน 
    2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 166 คน ไดมาโดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และใชวิธีการ
กําหนดสัดสวนตัวอยางโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ จากนั้นใชวิธสีุมแบบหลายขั้นตอนโดยจําแนกสัดสวน
ของผูบริหารสถานศึกษา 83 คน และหัวหนาฝายวิชาการ 83 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน 
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 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
    1) ตัวแปรตน ไดแก ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย  
     (1) ทักษะความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 
     (2) ทักษะการคิดสรางสรรค 
     (3) ทักษะการแกปญหา 
     (4) ทักษะการทํางานเปนทีม 
     (5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล  
    2) ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย  
     (1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
     (2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 
     (3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     (4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     (5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
     (6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 
     (7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     (8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยศึกษาจากแนวคดิและงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับทักษะผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยบูรณาการ
จากแนวคดิของ วิจารณ พาณิช (2555, หนา 19); ศูนยสรางสรรคภาวะผูนํา (center creative leadeship. 
CCL, online, 2014) และสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ (nation assocaition of secondary 
school principals. NASSP, online, 2013) และฮอย, อิงลิส และสเตฟฟ (Hoyle, English & Steffy, 
2005; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 34) ที่มีแนวคิดสอดคลองตรงกัน เปนทักษะที่จําเปน
ของผูบริหารและปฏิบัติจริงในสถานศึกษา จําแนกออกเปน 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะความเปนผูนําที่มี
วิสัยทัศน 2) ทักษะการคิดสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการทํางานเปนทีม 5) ทักษะ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 

 สวนแนวคิดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ศึกษาจากขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
ตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2552, หนา 6-7) โดยบูรณาการขอที่คลายกันไวดวยกัน ประกอบดวย 8 ประการ คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู
6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ สามารถแสดงไดดังภาพ 1 
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                      ตวัแปรตน                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทในการวิจัย ดังนี้ 
 1.7.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษาที่ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก   
   1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา วิเคราะห
วิสัยทัศนและประเมินสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย บูรณาการเนื้อหาสาระเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใช การนิเทศการใชหลักสูตร การติดตามประเมินผล
การใชหลักสูตร สงเสริมใหครูทําแผนการจัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน นิเทศการเรียนการสอนของครู
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
   2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถกําหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศกึษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล
และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 5 ทักษะ 

การบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดวย 8 ดาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ  
   เรียนรู  
2. การวัดผล ประเมินผลการเรียน 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ   
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
6. การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา  
8. การสงเสริมความรู และประสาน 

    ความรวมมือในการพัฒนาวชิาการ 

1. ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 

2. ทักษะการคิดสรางสรรค 

3. ทักษะการแกปญหา 

4. ทักษะการทํางานเปนทีม 

5. ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
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แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง ดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน วิธีการวัดที่หลากหลาย มีความยุติธรรม 
เพ่ือใหทราบขอบกพรองและความกาวหนาของผูเรียน   
   3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
ประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะหวิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใช  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
   4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา การจัดการ การเลือก การใช และการประเมินคุณภาพ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดานการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ผูปกครอง องคกรในทองถ่ิน หนวยงานสถาบันอ่ืนในการผลิต
จัดหา และการแลกเปลี่ยนการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
   5) การพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสํารวจแหลงการเรียนรู 
ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศกึษาในกระบวนการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร การจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน เพ่ือพัฒนาใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอ
การเรียน 
   6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดระบบ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การดําเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศกึษา การประเมินผล ระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษา การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ 
รวมถึงแนะแนววิชาการและวิชาชีพ เพ่ือชวยเหลือนักเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง สามารถแกปญหา
และดํารงชวีิตอยูในสังคมได สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการติดตามประเมินผล และประสาน
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นหรือในเครือขาย 
   7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศกึษา องคการมหาชน 
   8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ หมายถึง
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสงเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
ในการรวมจัดการศึกษา สํารวจและศึกษาขอมูลความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ 
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สงเสริมใหโรงเรียนสรางเครือขาย ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศกึษาระหวางโรงเรียนในเครือขาย 
 1.7.2 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรูความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการปรับตัวตามบทบาทหนาที่ มีการกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน สอดคลองกับ
แนวนโยบายบริบทของสถานศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางาน ริเริ่มสรางสรรค 
เปดรับแงมุมใหมๆ และสามารถนําความรู ความชํานาญ มาปฏิบัติงานและแกปญหาอยางเปนระบบ
มีการวางแผนและรับผิดชอบงานรวมกัน บุคลากรในสถานศึกษามีเปาหมายทิศทางเดียวกัน สามารถ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายและเปนที่ยอมรับ
ของคนทั่วไป ประกอบดวย 5 ทักษะ คือ 
   1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุงสูอนาคต มีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนสอดคลองกับแนวนโยบายบริบทของ
สถานศึกษาบนพื้นฐานความเปนไปได มีแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 
มีความกระตือรือรน มุงม่ันในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาไปสูเปาหมาย 
   2) ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการทํางาน 
สามารถปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานความความเหมาะสม เปดใจรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูรวมงาน สรางบรรยากาศในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคและมีความคิดนอกกรอบ 
คิดแปลกใหมอยูเสมอ  
   3) ทักษะการแกปญหา หมายถึง ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใชประสบการณ ขอมูล 
สารสนเทศ มาวิเคราะหสถานการณ ในการแกปญหาที่มีความซับซอนอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
มกีารวางแผนในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยกระบวนทางการคิดในการแกปญหา คิดคน
วิธีการแกปญหาที่หลากหลาย พิจารณาตัดสินเลือกแนวคิดในการแกปญหาใหดีที่สุด 
   4) ทักษะการทํางานเปนทีม หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหครู
สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนและรับผิดชอบงานรวมกัน 
ครมูเีปาหมายทิศทางเดียวกัน สามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตาม เปดใจกวางยอมรับความคิดเห็น
ตางมีความเคารพใหเกียรติทีมงานและเห็นคุณคาของบทบาทผูรวมงาน มอบหมายงานใหตรงกับ
ความถนัด ใหการสนับสนุนอํานวยความสะดวก งบประมาณ ทรัพยากร ใหคําปรึกษาและรวมแกปญหา  
กระตุนใหครูทํางานอยางเต็มที่เต็มความสามารถ รวมกันสรางผลงานใหบรรลุเปาหมาย ตามภารกิจ
ของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานนําไปสูความสําเร็จ 
   5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําสื่อเทคโนโลยีมาใชใหเขากับยุคสถานการณ 
มเีว็บไซต ไลนเฟซบุค ของสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว สงเสริมสนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอนนําเสนอผลงาน เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมสถานศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล 
ความรู ประสบการณ และยังสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบ 
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 1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.7.4 หัวหนาฝายวิชาการ หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาฝายวิชาการ หรือ
ครูทีไ่ดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.7.5 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
 1.7.6 สํานักงานเขตพื้นท่ี หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี ้
 1.8.1 ทําใหทราบถึงระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.8.2 ทําใหทราบถึงระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.8.3 นําผลการวิจัยมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
ดานการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การศกึษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.8.4 ผูบริหารสถานศึกษานําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในกําหนด วางแผน ปรับปรุง แกไข 
สงเสริมพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเรื่องทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยนําเสนอตามหัวขอตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ 
 2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2.1.1 ทิศทางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
   2.1.2 ขอมูลพ้ืนฐานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  
   2.1.3 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
 2.2 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารวิชาการ 
   2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
   2.2.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
   2.2.3 แนวคิด เก่ียวกับหลักการบริหารงานวิชาการ 
   2.2.4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
 2.3 หลักการ แนวคิด เก่ียวกับการทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
   2.3.1 ความหมายของทักษะ 
   2.3.2 ความหมายของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
   2.3.3 ความสําคัญของทักษะผูบริหารสถานศกึษา 
   2.3.4 แนวคิดและทักษะที่จําเปนของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.5 ทักษะของผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21  
 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาที่
ในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 4)
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    1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความตองการของทองถิ่น 
    2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณ ที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
    3) ประสานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา 
    4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล สถานศกึษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5) ศึกษาวิเคราะห วิจัย และรวบรวม ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศกึษา 
    6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา  
    8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
    11) ประสานการปฏิบัติราชการทั ่วไปกับองคกรหนวยภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    12) ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษา มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
สนับสนุนสงเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ
งานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารงานท่ัวไป เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยบริหารจัดการครอบคลุมในทองที่ 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอพนมสารคาม 
สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน และอําเภอคลองเข่ือน มีสถานศึกษาของรัฐ 
จํานวน 152 โรง และมีสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 โรง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 48) 
 2.1.1 ทิศทางการพฒันา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงไดมีการกําหนดไวดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 
2559, หนา 22-23) 
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    1) กรอบนโยบายการจัดการศึกษา  
      (1) ใหผูปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม และปฏิบัติงานอยางมีความสุข  
      (2) ใหความสําคัญสูงสุดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยทําผลการทดสอบ 
o-net ใหสูงข้ึน 
      (3) การจัดการเรียนการสอนใหครูไมทิ้งเด็กจากหองเรียน โดยใหมีการจัดประชุมครู
ใหนอยลง 
    2) วิสัยทัศน 
      เปนองคกรที่สรางโอกาสทางการศึกษา ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยความรวมมือทุกภาคสวน 
    3) พันธกิจ 
      (1) สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
      (2) พัฒนาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูมาตรฐานสากล 
      (3) สงเสริมใหผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยม 
      (4) พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพนักเรียน 
      (5) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมในการเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
    4) เปาประสงค 
      (1) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
      (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
      (3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสูมาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและการสรางเครือขาย 
    5) คานิยม รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค เพ่ือการศึกษา ใหกาวไกลสูสากล 
    6) กลยุทธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดกําหนด
กลยุทธ จุดเนนที่เปนไปในทิศเดียวกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
      กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      กลยุทธ 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาพ้ืนฐาน ใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
      กลยุทธ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
      กลยุทธ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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 2.1.2 ขอมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 
    1) ขอมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีบทบาทหนาที่
ในการดูแลและรับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาที่จัดและใหบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 1  จํานวนสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
             จําแนกตามอําเภอ  
 

ที ่ อําเภอ จํานวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แหง) 
1. พนมสารคาม 41 
2. สนามชัยเขต 36 
3. ทาตะเกียบ 20 
4. แปลงยาว 19 
5. บางคลา 19 
6. ราชสาสน 8 
7. คลองเข่ือน 9 

 รวมทั้งสิ้น 152 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 48) 
 
ตาราง 2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
            การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ที ่ ตําแหนง จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 
1. ผูอํานวยการโรงเรียน 149 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 15 
3. ครู 1,106 
4. ครูผูชวย 271 
 รวมทั้งหมด 1,541 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 52) 
 
   2) ขอมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ 
ของผูเรียน ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 3  แสดงเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
  ปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ตามเกณฑ 
 

ที ่ ความสามารถ เฉลี่ยรอยละ 
1. ดานภาษา 49.35 
2. ดานคิดคํานวณ 37.35 
3. ดานเหตุผล 51.10 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 16) 
  
 จากตาราง ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
รอยละของคะนนเฉลี่ยความสามารถในแตละดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานเหตุผล รอยละ 
51.10 ดานภาษา รอยละ 49.35 และดานคิดคํานวณ รอยละ 37.35 ดาน ตามลําดับ 
 
ตาราง 4  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2559 รายกลุมสาระการเรียนรู  
 

กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสพฐ. 

ภาษาไทย 52.63 52.98 51.88 
สังคมศึกษาฯ 45.72 46.68 45.08 

อังกฤษ 33.55 34.59 31.11 
คณิตศาสตร 40.87 40.47 38.76 
วิทยาศาสตร 40.85 41.22 40.27 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 14) 
  
 จากตารางการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 
จะพบวา สาระการเรียนรูภาษาไทยสังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ยังมีคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
 
ตาราง 5  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพ 
            การศึกษา (องคการมหาชน) รอบสาม ระดับประถมศึกษา จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ จํานวนโรงเรียน คิดเปนรอยละ 
ดีมาก 13 8.39 

ด ี 33 21.30 
พอใช 77 49.67 

ที่มา: (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2558, หนา 59) 
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 จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบสามระดับประถมศึกษา จําแนกตามระดับคุณภาพ 
จะพบวา มีโรงเรียนทีผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 124 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 80 ไมผานการรับรอง 
31 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 20 
 2.1.3 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานภายใตการกํากับ
การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวย
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2546 และ 2553 เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการมีเอกภาพในการบริหารจัดการพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
บริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยแบงสวนราชการภายใน ตามโครงสรางการบริหารงานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี ้

1) กลุมงานอํานวยการ 
2) กลุมนโยบายและแผน 
3) บริหารงานบุคคล 
4) กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 
5) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
6) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8) หนวยตรวจสอบภายใน 
9) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา   

 ระบบบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
บริหารงานโดยการมีสวนรวมขององคคณะบุคคลตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
คณะอนุกรรมการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2558, 
หนา 6) 
 การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ไดดําเนินการจัดการศึกษา อาศัยความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหปลัดกระทรวงศึกษา
หรือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่
ของตน แลวแตกรณใีนเรื่องดังนี ้(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 29-33) 
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    1) การบริหารงานวิชาการ 
       (1) การพัฒนาหรือการดํา เนินการเ ก่ียวกับการ ใหความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรทองถิ่น 

  (2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
  (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

                (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
    (6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
               (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
    (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
     (9) การนิเทศการศึกษา 
               (10) การแนะแนว 
                 (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
                 (12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
      (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
      (14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
      (15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
      (16) การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
      (17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    2) การบริหารงานงบประมาณ 
      (1) การจั ดทํา แผ นงบประมาณและคําขอตั้ ง งบประมาณเ พ่ือ เ ส นอตอ
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลวแตกรณ ี
      (2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง 
    (3) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
    (4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 (5) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
 (6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ 

    (7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
    (8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    (9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
     (10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    (11) การวางแผนพัสดุ 
      (12) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
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      (13) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
      (14) การจัดหาพัสดุ 
      (15) การควบคมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
      (16) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
      (17) การเบิกเงินจากคลัง 
        (18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
       (19) การนําเงินสงคลัง 
      (20) การจัดทําบัญชีการเงนิ 
      (21) การจัดทํารายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
      (22) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
    3) การบริหารงานบุคคล 
      (1) การวางแผนอัตรากําลัง 
      (2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      (3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
      (4) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      (5) การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
      (6) การลาทุกประเภท 
      (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      (8) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      (9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
      (10) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      (11) การอุทธรณและการรองทุกข 
      (12) การออกจากราชการ 
      (13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
               (14) การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
      (15) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      (16) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ
      (17) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      (18) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      (19) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
                (20) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
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    4) การบริหารงานทั่วไป 
      (1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
      (2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
      (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
      (4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
      (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
      (6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      (7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      (8) การดําเนินงานธุรการ 
      (9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
      (10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
      (11) การรับนักเรียน 
      (12) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
       (13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
       (14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      (15) การทัศนศึกษา 
      (16) งานกิจการนักเรียน 
      (17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
      (18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 
      (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
      (20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
      (22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

2.2 หลกัการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการถือวาเปนงานที่มีความสําคัญในการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพของโรงเรียน
โดยมีนักการศึกษาไดใหความหมายของงานวิชาการ ดังนี้ 
    1) ความหมายของการบริหาร (administration) 
      มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการบริหารไวหลายทานดังตอไปนี้  
      จอมพงศ มงคลวนิช (2556, หนา 22) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง 
การดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
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      วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา 1) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การดําเนินการ
ในกิจกรรมตางๆ ในองคการ อันเปนเรื่องของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจ ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่องคการไดตั้งเปาหมายเอาไว 
      สันติ บุญภิรมย (2552, หนา 42) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน
รวมกันของบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยใชปจจัย
ตางๆ เขามามีสวนรวมสนับสนุนในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว 
      สุณา อิสสาหาก (ออนไลน, 2553) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากองคการโดยใชทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ที่มีอยูโดยผานกระบวนการ
บริหารอยางมีระบบเพ่ือใหดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
      สมศักดิ์ จินดาไทย (2553, หนา 13) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การบริหาร
เปนการใชศาสตรและศิลปมาใชในกระบวนการบริหาร โดยการวางแผน การจัดการองคกร การสั่งการ 
และการควบคุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
      พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 2) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ทํางานรวมกันของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคกร การสั่งการ 
หรือการอํานวยการ และการควบคุม ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร เพ่ือนําไปใช
ใหเกิดประโยชนและบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      ไซมอน (Simon, 1976, p. 12) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ที่บุคคลตัง้แต 2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
      เทเลอร (Taylor, 2002, p. 15) ใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การบริหาร
ทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้
เพ่ือใหมีวิธีที่ดีท่ีสุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนสําหรับทุกฝาย
ที่เก่ียวของ 
      สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมกันดําเนินการ 
ใชความสามารถทั้งศาสตรและศิลปมาใชในกระบวนการบริหารและกระบวนการทํางานรวมกัน
ทางสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากองคการ
เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
    2) ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
      มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการไวหลายทาน
ดังตอไปนี้ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความหมาย
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
      จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 148) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศกึษา ซึ่งเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
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      สัมพันธ ญาณสุธี (2551, หนา 17) ใหความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เก่ียวของเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดข้ึน 
เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนการนําหลักสูตรไปใชในการบริหารหลักสูตร
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย งานดานหลักสูตร แผนการสอน 
การนิเทศการสอน การจัดทําตารางสอน สื่อการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีการสอน การปรับปรุง
การเรียนการสอน งานหองสมุดและการประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ความประพฤตเิชิงนักเรียนเพื่อใหเปนคนดีและคนเกง สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งไดผลผลิต
คือ นักเรียนมีคณุภาพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
      รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 30) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลใหดีขึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน 
      วราภรณ อริยธนพล (2552, หนา 14) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การใชศาสตรและศิลปในการบริหารกิจกรรมทุกอยางทางดานวิชาการในโรงเรียนที่เก่ียวของ
กับหลักสูตร เชนการปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ ใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรและเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียน อันเปนเปาหมายสูงสุดของโรงเรียน 
      ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 2) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
ใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
      อุนากรรณ สวนมะมวง (2553, หนา 23) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
กอใหเกิดการเรียนรู อบรม ศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาครู
เพื่อนําผลแหงการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาเอื้ออํานวย และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธภิาพดีมากยิ่งข้ึน 
      จรุณี เกาเอี้ยน (2557, หนา 4) ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหาร
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
      สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานของสถานศึกษา
ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
 2.2.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการถือวาเปนหัวใจสําคญัของโรงเรียนในการบริหารและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ
เปนงานหลักหรือภารกิจสําคัญของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงเนนกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา
ใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผู เรียน สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น และการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ใหการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพ 
 จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 148) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ
การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่ งของ
การบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนการบริหารงานดานอ่ืนๆ นั้น
แมจะมีความสําคญัเชนเดียวกัน แตก็เปนเพียงสวน ที่สงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูบริหารซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
 วราภรณ อริยธนพล (2552, หนา 16) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ 
งานวิชาการมีความสําคัญยิ่ง และจัดไดวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะ
การศกึษาเปนการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาคนใหสามารถแสวงหาความรู กาวทันโลก สามารถปรับตัว
ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงค โรงเรียน
ตองสามารถจัดการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552, หนา 9) กลาวถึงความสําคัญของ
การบริหารงานวิชาการ คือ งานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา 
ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครูและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ
และมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข
อยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียน จะประกอบดวย งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก  
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 1) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ 
งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐาน 
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจหลักของสถานศึกษา 
ซึ่งอาจเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น 
 อุนากรรณ สวนมะมวง (2553, หนา 23-24) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
คือ การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับ
งานดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานวัดผลประเมินผล ดานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ดานนิเทศการศึกษา ดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ที่จะสรางผูเรียนใหมี
คุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคม
ตอไปไดเปนอยางด ี 
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 ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนหัวใจสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะเปน
ภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพ่ือใหดําเนินการ
อิสระ และคลองตัว โดยทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การนิเทศและการประเมินผล  
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิชาการ 
 หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพ่ือปฏิบัติไปสูความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ 
จําเปนตองมีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 
 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 32) กลาวถึงการบริหารงานวิชาการมีหลักการบริการ 
ดังนี้ 
    1) หลักแหงประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไมเพิ่ม
การลงทุน นั่นคือ ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไมออกกลางคัน 
เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด 
    2) หลักประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ผลผลิตที่ไดตามจุดมุงหมายที่วางไว 
นั่นคือ ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะคุณภาพ และ
การจัดการได 
 นาตยา เทียนกุล (2558, หนา 45) กลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้
    1) หลักการพัฒนาคุณภาพ (quality management) เปนการบริหรงานเพ่ือนําไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพท่ีเปนตัวชี้วัด คือ ผลผลิต และกระบวนการ
เปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหบุคลากรแลผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เปนท่ียอมรับ
ของสังคมในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคณุภาพ 
      หลักการไคเซ็น (KAIZEN) มีเปาหมายในการเสนอแนะเพ่ือแสดงถึงคุณภาพไว  
6 ประการ  

(1)  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
(2)  คุณภาพสูงขึ้น 
(3)  ตนทุนลดลง 
(4)  ตรงตามเวลาที่กําหนดหรือประหยัดเวลามากขึน้ 
(5)  มีความปลอดภัยมากขึ้น 
(6)  บุคลากรและผูรับบริการมีขวัญและกําลังใจสูงข้ึน  

      หลักการของไคเซน็ มีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนั้น 
      (1) สังเกต คนหาจุดที่เปนปญหา เชน ความสูญเปลา ความไมสม่ําเสมอ สุดวิสัย 
เชน ปญหาดานภาพ ตนทุนสูง ความปลอดภัยนอย เวลาตองลาชาอยูเปนประจํา 
      (2) สืบสวน ตรวจตรา สภาพการณปจจุบัน 
      (3) คิดคน ออกความคิดวาหากทําเชนนี้แลวเปนอยางไร 
      (4) สะสาง การจัดระบบ จัดหมวดหมู 
      (5) ปฏิบัติ ดําเนินการปรับปรุง โดยทดลองทําและสังเกตดูวาดีหรือไมดีอยางไร 
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      (6) ติดตามตรวจสอบประสิทธิผล จนกวาผลลัพธจะคงที ่
      (7) สรุป ทํารายงาน เขียนขอเสนอแนะ 
    2) หลักการมีสวนรวม (participation) การปรับปรุงคณุภาพของกระบวนการบริหาร
ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะปรับปรุง
และพัฒนา หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคนไดรวมกันทํางาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย อาจดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเปาหมาย
การทํางานรวมกัน นําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากขึ้น การมีสวนรวมตองเริ่มจากการรวมคิด รวมทํา
และรวมประเมินผล 
    3) หลักการ 3 องคประกอบ (3-Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
      (1) หลักประสิทธิภาพ (efficency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 
เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคอยางไร ในขณะดําเนินการก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขได มีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆ
ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด 
      (2) หลักประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (outputs) 
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ มีทักษะเพ่ิมขึ้น
รวมทั้งการคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชคําสองคํานี้ควบคูกันคือ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
      (3) หลักประหยัด (economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลัง
หรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น
การลงทุนในทางวิชาการ จึงตองคาํนึงถึงความประหยัดดวยเชนเดียวกัน ผูบริหารจะใชกลวิธีอยางไร
ในการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ โดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุและเทคโนโลยี
และใชเวลานอยอีกดวย 
     4) หลักความเปนวิชาการ (academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล
หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย เปนตน หลักการตางๆ เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญ
กอใหเกิดลักษณะความเปนวิชาการที่ตองอาศัยองคความรูเพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค
ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจําเปนตองคาํนึงถึงหลักการตางๆ เหลานี้    
 สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการตองคํานึงการพัฒนาคณุภาพสูความเปนเลิศ โดยอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย มีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และความประหยัดการ 
 2.2.4 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ  
 งานวิชาการเปนงานหลักและเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
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ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดวัตถุประสงคและขอบขายการบริหารวิชาการ 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 35) 
    1) เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น 
    2) เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก 
    3) เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    4) เพ่ือใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 29-30) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ของการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 17 ขอ ดังนี้  
    1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
ทองถ่ิน  
    2) การวางแผนงานดานวิชาการ  
    3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
    4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
    5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
    6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
    7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  
    8) การพัฒนาและสงเสริมให มีแหลงเรียนรู 
    9) การนิเทศการศกึษา  
    10) การแนะแนว  
    11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  
    12) การสงเสริมชุมชนให มีความเขมแข็งทางวิชาการ  
    13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
    14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
    15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  
    16) การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา  
    17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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 ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 281) กําหนดขอบขาย ภารกิจการบริหารงานวิชาการ ดังนี ้ 
    1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    2) พัฒนากระบวนการเรียนรู 
    3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
    4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
    5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
    7) การนิเทศการศกึษา 
    8) การแนะแนวการศึกษา 
    9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
    11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
    12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 
 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 30) กําหนดขอบขายภารกิจการบริหารงานวิชาการ ดังนี้  

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) พัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การสงเสริความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 
 สุพรรณนิการ บุญเกื้อ (2551, หนา 6) กําหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการไว ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตร 
2) การจัดการเรียนการสอน 
3) สื่อการเรียนการสอน 
4) การนิเทศภายใน 
5) หองสมุดโรงเรียน 
6) วัดผลและประเมินผล 
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 ชุลี รุงพานิช (2552, หนา 29) กําหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 
1) การบริหารจัดการหลักสูตร 
2) งานดานการนิเทศการศึกษา 
3) งานดานการจัดการเรียนรู 
4) งานดานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
5) งานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หนา 6-7) กําหนดขอบขายการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบดวย 12 ดาน  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
 จรุณ ีเกาเอ้ียน (2557, หนา 6) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจงานวิชาการ ประกอบดวย 
    1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถ่ิน 
    2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
    3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
    6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
    7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
    8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
    9) การนิเทศการศกึษา 
    10) การแนะแนว 
    11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
    12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
    13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
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    14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
    15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
    16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
    17) การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 สรุปไดวา ขอบขายการบริหารวิชาการ มีองคประกอบที่คลายคลึงกันเปนสวนใหญ ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ดังนั้นในการศกึษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากการบริหารงานวิชาการ โดยไดพิจารณาจากขอบขาย
การบริหารงานวิชาการ ตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 6-7) โดยไดบูรณาการขอที่คลายคลึงกันไวดวยกัน 8 ประการ คือ 
1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
    1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
      ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้น ผูบริหารตองรูจักและเขาใจหลักสูตร
เปนอยางดี จะตองเขาใจบทบาทของหลักสูตรและรูวาหลักสูตรเปนแมบทในการทํางานของโรงเรียน
หลักสูตรเปนที่ทํางาน ในการสรางคนใหเปนคนที่พรอมดวยความสมบูรณสําหรับโรงเรียนแตละระดับ 
ซึ่งเปนกระบวนการของการพัฒนาคนที่เปนไปตามลําดับข้ัน ตามระดับการศึกษาและเปนไปตามขอบเขต
ของหลักสูตร ในการพัฒนาดานความรู สติปญญาดานรางกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ ทางสังคม และ
การมีความสามารถในการดํารงชีพที่เหมาะสมมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตร
ที่คลายๆ กัน และที่ชวยใหเขาใจตรงกันใหงายข้ึน ดังนี ้
      (1) ความหมายของหลักสูตร 
        กระทรวงศกึษาธิการ (2544, หนา 7) กลาวถึง หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง 
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําข้ึนเองโดยนําขอมูลของสถานศึกษาและชุมชนที่เปนปญหา จุดเดน 
เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินคณุลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือการเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ มากําหนดเปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรู 
ใหผูเรียนบนพ้ืนฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู หรือรายวิชาไดตามความถนัด 
        บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553, หนา 8) กลาวถึง หลักสูตร คือ เครื่องมือที่จะนําไปสู
การบรรลุเปาหมายของการจัดการศกึษา  
        ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 25) กลาวถึงหลักสูตร หมายถึง 
การจัดประสบการณทั้งมวลในสถานศึกษาใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต ผูสอนจะใหความหมายของหลักสูตร ในลักษณะเปน
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การจัดการเรียนการสอนที่ได วางแผนไวกับการสอนของครู และประสบการณจะเกิดขึ้นไดจาก
การกําหนดและตามที่ครูสอน 
        จรุณี เกาเอ้ียน (2557, หนา 159) กลาวถึงหลักสูตร หมายถึง เปนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะและเจตคติ คานิยม พัฒนานักเรียนในทุกๆ ดาน
และเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนกาวหนา บุคคลที่จะนําพาสิ่งเหลานี้
ใหประสบผลสําเร็จก็คือ ครูนั่นเอง 
        โอลิวา (Oliva, 1982, p. 10) กลาวถึงหลักสูตร หมายถึง แผนหรือโปรแกรม
สําหรับประสบการณทั้งหลายที่ผูเรียน จะตองประสบภายใตการบริหารจัดการของโรงเรียน 
      (2) ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 36) กลาวถึง การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และ
ทองถิ่น การวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม การนิเทศการใชหลักสูตร การติดตาม 
และประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
         ทาบา (Taba, 1962, p. 5) กลาวถึง การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรใหไดผลดียิ่งขึ้น ทั้งในดานกําหนดจุดมุงหมาย จัดเนื้อหาวิชา 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และดานอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตจุดหมายและวิธีการและการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนทางดานความคิด และความรูสึกนึกคิดของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลง
แนวคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 
        สงัด อุทรานันท (ออนไลน, 2555) กลาวถึง การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 
การรางหลักสูตรขึ้นมาใหม และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยการใชหลักสูตร และ
การประเมินหลักสูตรนั้น เปนกระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยไดจัดลําดับข้ันตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี ้
        ก. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
        ข. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
        ค. การกําหนดเนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 
        ง. การนําหลักสูตรไปใช 
        จ. การประเมินผลการใชหลักสูตร 
        ฉ. การปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
        กระบวนการพฒันาหลักสูตรทั้ง 6 ขั้นดังกลาว มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี ้
        ก. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน คือ ขอมูลทางดานความตองการ ความจําเปน
และปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง นโยบายทางการศึกษาของรัฐ ขอมูล
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ทางดานจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความตองการของผูเรียน ตลอดจนวิเคราะหหลักสูตรเดิม
เพ่ือพิจารณาขอบกพรองท่ีควรปรับปรุงแกไข 
        ข. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร คณะกรรมการการดําเนินงาน 
จะตองรวมกันพิจารณากําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน โดยกําหนด
จุดมุงหมายของหลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผูที่เรียนจบหลักสูตรนั้นๆ มุงพัฒนาผูเรียนทั้ง 3 ดาน 
คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยกําหนดทั้งจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะ
แตละรายวิชาซึ่งเนนการปฏิบัติมากข้ึน โดยคํานึงถึงการพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ ตลอดจน
ปลูกฝงนิสัยท่ีดีงาม เพ่ือใหเปนพลเมืองด ี
        ค. การกําหนดเนื้อหาและประสบการณการเรียนรู หลักจากไดกําหนดจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแลว ก็ถึงข้ันการเลือกสาระความรูตางๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดเพ่ือความสมบูรณใหไดวิชาความรูที่ถูกตองเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้
จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชา แลวพิจารณาจัดลําดับเนื้อหาเหลานั้นวาเนื้อหาสาระใด
ควรเปนพ้ืนฐานของเนื้อหาใดบาง ควรเรียนอะไรกอน อะไรหลัง แลวแกไขเนื้อหาท่ีถูกตองสมบูรณ
ทั้งสาระและการจัดลําดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
        ง. การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนของการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญที่มีความสําคัญ และเก่ียวของกับครูผูสอน หลักสูตรจะประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จะตองศึกษาทําความเขาใจ และ
มีความชํานาญในการใชหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน 
การจัดสภาพแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนสอนหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารหลักสูตร 
ฯลฯ นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการนําหลักสูตรไปทดลองใชกอนนําไปเผยแพรดวย 
        จ. การประเมินผลการใชหลักสูตร เปนการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรวา 
เมื่อนําหลักสูตรไปใชแลวนั้น ผูที่จบหลักสูตรนั้นๆ ไปแลว มีคุณสมบัติ มีความรูและความสามารถ
ตามที่หลักสูตรกําหนดไวหรือไม นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณคาสูงขึ้นอันเปนผลในการนําหลักสูตรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การประเมิน
หลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินใหตอเนื่องกัน ดังนั้น การประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 
การประเมินสิ่งตอไปนี้ คือ 
         ก) การประเมินเอกสารหลักสูตร เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
วามีความเหมาะสมดี และความถูกตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพรอง
ก็จะไดดําเนินการการปรับปรุงแกไขกอน จะไดนําไปประกาศใชในโอกาสตอไป 
         ข) การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถ
นําไปใชไดดีในสถานการณจริงมากนอยเพียงใด มีสวนไหนเปนอุปสรรคตอการใชหลักสูตร 
โดยมากพบขอบกพรองในระหวางการใชหลักสูตร ก็มักไดรับการแกไขโดยทันที เพ่ือใหการใชหลักสูตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         ค) การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรโดยทั่วไป จะดําเนินการหลังจาก
ไดมผีูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปแลว การประเมินหลักสูตรในลักษณะนี้ มักจะทําการติดตาม 
ความกาวหนาของผูสําเร็จการศกึษาวาสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานมานอยเพียงใด 
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         ง) การประเมินระบบหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรในลักษณะท่ีมี
ความสมบูรณ และสลับซับชอนมาก กลาวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวของกับ
องคประกอบอ่ืน ที่มีความเก่ียวของกับหลักสูตรดวย เชน ทรัพยากรที่ตองใชความสัมพันธของระบบ
หลักสูตร กับการบริหารโรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดผลประเมินผล
การเรียนการสอน เปนตน  
         จ) การปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนข้ันตอนที่เกิดข้ึนหลังจาก
ที่ผานกระบวนการประเมินผลหลักสูตรแลว ซึ่งเมื่อมีการใชหลักสูตรไประยะหนึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาวะแวดลอมและสังคม จนทําใหหลักสูตรขาดความเหมาะสม จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
      (3) ความหมายของการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 36-37) กลาวถึง การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหครูไดจัดกระบวนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง 
การสงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้
โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง 
ชุมชน ทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม การจัดใหมีการนิเทศ
การเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน 
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
        จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 153) กลาวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือที่เรียกวา การปฏิรูปการเรียนรู ครูจะตองสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียน ไดฝกคดิวิเคราะหและศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูควบคุมดูแล 
เปนการฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิต และ
ทักษะในการเผชิญกับปญหาตางๆ ได 
        ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 64) กลาวถึง การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
หมายถึง การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สงเสริมใหครูทําแผนการจัดการเรียนรู
ตามสาระการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนสําคัญ สอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดของผูเรียน จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน สงเสริม
ใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมี
การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ และสงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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        สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู หมายถึง การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห
และประเมินสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย บูรณาการเนื้อหาสาระเขากับ
กลุมสาระการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใช การนิเทศการใชหลักสูตร การติดตามประเมินผล
การใชหลักสูตร สงเสริมใหครูทําแผนการจัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน นิเทศการเรียนการสอนของครู
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
    2) การวัดผลประเมินผลการเรียน 
      ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายเก่ียวกับการวัดประเมินผล ดังนี ้

   (1) ความหมายการวัดผลประเมินผลการเรียน 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 37) กลาวถึง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
หมายถึง การกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา สงเสริมใหครู
จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและ
ผลงาน พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
        ทวิัตถ มณีโชต ิ(2549, หนา 2) กลาวถึง การวัดผล หมายถึง เปนกระบวนการ
กําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัด 
โดยสิ่งท่ีตองการวัดนั้นเปนผลมาจากการกระทําหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
เชน การวัดผลการเรียนรู สิ่งท่ีวัด คือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน  
        สําเริง ทองศรี (2550, หนา 12) กลาวถึง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาเปนตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับสิ่งที่ถูกวัด ตามเกณฑที่กําหนดไว 
หรือเปรียบเทียบขอมูลอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว 
        จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 154-157) กลาวถึง การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู คือ องคประกอบที่สําคัญที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน วาผูเรียนมีความกาวหนา
ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งเปนผลมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน 
ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาใหเหมาะสมไดกิจกรรมประเมินผล
การเรียนรูแบงได 3 ระดับ ดังนี ้
        ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน 
        ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
        ค. การประเมินผลระดับชาติ 
        พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552, หนา 3-5) ไดใหความหมายของการวัดผลประเมินผล
การเรียน หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัด โดยที่สิ่งที่ตองการวัดนั้นเปนผลมาจากการกระทําหรือกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน เชน การวัดผลการเรียน สิ่งท่ีตองการวัด คือ ผลที่เกิดจาก
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การเรียนรูของผูเรียน เพื่อตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของผลที่ไดจากการวัด โดยเปรียบเทียบกับ
ผลการวัดดานอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว 

   (2) จุดมุงหมายของการวัดผลประเมินผลพัฒนาผูเรียน  
        กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 2) กลาวถึงจุดมุงหมายของการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู คือ ประการท่ี 1 การวัดเพ่ือประเมินผลพัฒนาผูเรียน โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน 
และการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่องบันทึก วิเคราะห แปลความหมาย
ของขอมูลแลวนําไปใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู 
ประการที่ 2 การวัดประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนซึ่งมีหลายระดับ
เมื่อจบหนวยการเรียนรูจบรายวิชาเพ่ือตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียน ใหการรับรองความรู
ความสามารถของผูเรียนวา จบหนวยการเรียน ผานรายวิชาหรือไม ควรไดเลื่อนชั้นหรือไม หรือสามารถ
จบหลักสูตรหรือไม 
      (3) หลักการวัดผลทางการศึกษา 
        การวัดทางการศกึษา มีหลักการเบื้องตน ดังนี้ 
        ก. นิยามสิ่งที่ตองการวัดใหชัดเจน ดังที่กลาวไวในลักษณะการวัดวา การวัด
ทางการศึกษาเปนการวัดทางออม การท่ีจะวัดใหมีคุณภาพตองนิยามคุณลักษณะที่ตองการวัดใหตรง
และชัดเจน การนิยามนี้ มีความสําคญัมาก ถานิยามไมตรงหรือไมถูกตอง เครื่องมือวัดท่ีสรางตามนิยาม
ก็ไมมีคุณภาพ ผลการวัดก็ผิดพลาด คือ วัดไดไมตรงกับคุณลักษณะที่ตองการวัด  
        ข. ใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ หัวใจสําคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะ
ไดตรงตามกับท่ีตองการวัดและวัดไดแมนยํา โดยใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ คุณภาพของเครื่องมือ
มีหลายประการท่ีสําคัญ คือ มีความตรง (validity) คือ วัดไดตรงกับคุณลักษณะที่ตองการวัด และ
มีความเที่ยง (reliability) คือ วัดไดคงที่ คือ วัดไดก่ีครั้งก็ใหผลการวัดที่ไมเปลี่ยนแปลง 
        ค. กําหนดเงื่อนไขของการวัดใหชัดเจน คือ กําหนดใหแนนอนวาจะทําการวัด
อะไร วัดอยางไร กําหนดตัวเลขและสัญลักษณอยางไร  
      (4) ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา 
        ก. ระบุจุดประสงคและขอบเขตของการวัด วาวัดอะไร วัดใคร  
        ข. นิยามคุณลักษณะที่ตองการวัดใหเปนพฤติกรรมท่ีวัดได 
        ค. กําหนดวิธีการวัดและเครื่องมือวัด 
        ง. จัดหาหรือสรางเครื่องมือวัด     
      (5) หลักเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียน 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 30-31) กําหนดหลักเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนไวดังนี้ 
        ก. การตัดสินผลการเรียน 
        ข. การใหระดับผลการเรียน 
        ค. การรายงานผลการเรียน 
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      (6) ประโยชนของการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
        มีนักวิชาการและนักวิจัย ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา 
        ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 166-168) กลาวถึงประโยชนวัดผล
ประเมินผล คือ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย เพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน
ผลการเรียน การศึกษาตามหลักสูตร เปนหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในดานการรับนักศึกษา 
ผลการเรียนและการสําเร็จตามหลักสูตร และเพ่ือการประชาสัมพันธ สถานศึกษาในดานผลการเรียน 
และการสํารวจการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้น ผูบริหารมีบทบาทหนาที่ท่ีเกี่ยวของการวัดผล 
ประเมินผล ดังนี ้
        ก. กําหนดนโยบายทั่วไปเก่ียวกับการวัดผลในเรื่องของประเภทของขอสอบ
ที่ใชวัดผลระยะเวลาที่ใชในการสอบ มาตรฐานในการสอบ การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผล
การสอบแกผูปกครอง 
        ข. จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ เชน เครื่องพิมพ 
เครื่องโรเนียว ตลอดจนหนาที่อํานวยความสะดวก 
        ค. พยามสงเสริมใหครูอาจารยมีความรูทางการวัดผล โดยการจัดฝกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        ง. การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและการคุมสอบ 
        จ. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีขอบกพรองในการสอบและการคุมสอบ
จะไดหาทางแกไข หรือเสนอแนวในการนําไปปรับใชครั้งตอไป 
       สมนึก ภัททิยธนี (2553, หนา 9) กลาวถึง ประโยชนของการวัดผลประเมินผล
การเรียนไวดังนี้ 
       (1) ประโยชนตอนักเรียน 
         ชวยใหนักเรียนไดทราบวาตนเอง มีความรูความสามารถเดน ดอย เพียงใด 
อยูในระดับใด และหากมีขอบกพรองจะไดปรับปรุงแกไข ชวยใหนักเรียนเห็น ความสามารถ
และความถนัดของตนเองทําใหเขาใจตนเองยิ่งขึ้น ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและเขาใจในบทเรียน
เพ่ิมขึ้น  
      (2) ประโยชนตอครผููสอน 
        เปนขอมูลใหครูไดเตรียมการเรียนการสอนไดดียิ่งข้ึนชวยใหครู ไดรูจักนักเรียน
ในดานตางๆ ละเอียดมากขึ้นชวยใหครูสามารถรายงาน ผลการศึกษาใหนักเรียน ผูปกครอง อาจารย 
ฝายแนะแนว และสถาบันการศึกษาที่นักเรียนจะไปเรียนตอไดทราบ 
      (3) ประโยชนตอฝายแนะแนว 
        ฝายแนะแนวจะนําผลการเรียนไปประกอบการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้กบั
นักเรียน แนะนําการเรียนตอ หรือการแนะแนวอาชีพไดถูกตอง และเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข
การเรียนการสอนตอผูบริหาร 
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      (4) ประโยชนตอฝายบริหาร 
        ชวยใหการวางแผนการเรียนการสอน การบริหารโรงเรียนใหถูกตองยิ่งข้ึน 
และชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง การกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล
แตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง ดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐานวิธีการวัดที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพ่ือใหทราบขอบกพรองและ
ความกาวหนาของผูเรียน 
    3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 24 (5) 
ใหสถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอน สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มาตรา 30 
ใหสถานศึกษาสงเสริมใหครูผูสอนสามารถใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีครูเปนผูปฏิบัติการวิจัย เรียกวา ครูนักวิจัย 
ซึ่งตองมีพันธกิจ ที่จะตองหาคําตอบเพ่ือแกปญหาตอไป 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 37-38) กลาวถึง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ในภาพรวมของสถานศึกษา การสงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะหวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู การประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
      จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 157) กลาวถึง การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง 
กระบวนการที่นาเชื่อถือและเปนระบบในการแสวงหาคําตอบ เพราะเปนการคิดคนและพัฒนา
ที่เปนการแกปญหา ในสภาพการณที่เปนจริงในชั้นเรียนเปนกระบวนการเรียนรูเชิงวิทยาศาสตรที่มี
เปาหมาย สําคัญอยูที่การแสวงหาคําตอบจากปญหาและขอสงสัยของครู เปนการคิดพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือใชในการแกปญหาและการเรียนการสอน ไดกําหนดลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้ 
      (1) ปญหาการวิจัยเกิดจากการทํางานในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ซึ่งอาจเปนปญหาของผูเรียนที่ครตูองการแกไข หรือปญหาที่ครูตองการพัฒนาก็ได 
      (2) ผลจากการวิจัยเปนสิ่งที่ครูสามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
      (3) การวิจัยในชั้นเรียนดําเนินไปพรอมกับการเรียนการสอน กลาวคือ สอนไป วิจัยไป
เก็บขอมูลและบันทึกผล แลวนําผลการวิจัยมาชวยแกปญหาและเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 
      จรุณี เกาเอี้ยน (2557, หนา 16) ไดกลาวถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไว 4 ประการ ดังนี ้
      (1) กําหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผูเก่ียวของกับการศึกษา 
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      (2) พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรู เ ก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรูที่ซับซอนข้ึนทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการหาเหตุผล
ในการตอบปญหา การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 
      (3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
      (4) รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
      สรุปไดวา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประสานความรวมมือ
ในการศึกษาวิเคราะหวิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใช เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
      ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น จําเปนตองใชสื่อและเทคโนโลยี  มาใช
ในการเรียนการสอนเพื่อตองการใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยมีนักวิชาการไดกลาวถึงการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ดังนี ้
       กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38) กลาวถึงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา หมายถึง ศึกษาวิ เคราะหความจํา เปนในการใชสื่ อเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการสงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนและการพัฒนางานดานวิชาการ จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานดานวิชาการประสานความรวมมือในการผลิต จัดหาพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือศึกษาจากแนวปฏิบัติใน  
      ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หนา 133) กลาวถึง สื่อและการเรียนการสอน 
หมายถึง สิ่งท่ีชวยในการเรียนรู ที่ครูผูสอนและผูเรียนเปนผูใช เพ่ือชวยใหกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 154) กลาวถึง สื่อการเรียนรู หมายถึง 
เปนสวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนของครูดําเนินไปไดดวยดี ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่ดี ตามกระบวนการตางๆ ที่หลักสูตรตองการ  
      มนสิช สิทธิสมบูรณ (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
(educational innovation) หมายถึง การกระทําใหมการสรางใหม หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใดๆ 
แลวทําใหการศึกษา หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิม ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน 
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      เอกวิทย แกวประดิษฐ (2545, หนา 6) กลาวถึงเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต
อยางมีระบบของความรูทางวิทยาศาสตรหรือความรูดานอ่ืนอันไดจัดระเบียบดีแลวตองานทั้งหลาย 
      สมิตา บุญวาศ (2546, หนา 79) กลาวถึงเทคโนโลยี หมายถึง การนําเอาวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการตางๆ มาใชอยางเปนระบบ เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 
      ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 72) กลาวถึง การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา หมายถึง การวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การบริหารงานวิชาการ สงเสริมใหครูผลิตพัฒนา จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับ
องคกร และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารวมทั้งการประเมินผล การพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 32) ไดกําหนดการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ไวดังนี้ 
      (1) ศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา การจัดหา การเลือก การใช และการประเมิน
คุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใชจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรูสําหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวม 
       (2) จัดหาสื่อและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยอยางหลากหลาย เพ่ือใชในการเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิชาการ 
      (3) เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีทีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่ หรือกระทรวงศึกษาธิการแลว โดยดําเนินการคัดเลือก
ในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใชสื่อสม่ําเสมอ 
      (4) ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม 
เพ่ือเลือกใชประกอบการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
                      ก. มีสวนรวมในการพัฒนาศูนยสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในสถานศึกษา 
       ข. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใชสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สําหรับการใชจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ดานวิชาการกับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ผูปกครอง องคกรในทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานและ
สถาบันอื่นๆ 
       ค. ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
       ง. เผยแพรสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาใหเพ่ือนคร ู
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาใหไดประโยชนตอการเรียนการสอนและ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 
      สรุปไดวา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง 
การศึกษาสํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา การจัดการ เลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยสีงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่ทันสมัย ประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษา ผูปกครอง องคกรในทองถิ่น หนวยงานสถาบันอื่นในการผลิตจัดหา 
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จัดหา และการแลกเปลี่ยนการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
และพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพ 
    5) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดใหความสําคัญ
กับแหลงเรียนรูไวหลายประการ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 25 กลาวถึงหนาที่ของรัฐวา รัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน หอศิลป 
พิพิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีศูนยกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางเพียงพอ และมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรูภายใน เพ่ือใหชุมชนไดมีการจัดการศกึษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยากรตางๆ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38) กลาวถึงการพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง 
การสํารวจแหลงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกลเคียงจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง จัดตั้งและ
พัฒนาแหลงเรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียงจัดตั้ง สงเสริม 
พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา 32) ไดกําหนดการ
พัฒนาแหลงเรียนรู ไวดังนี ้
      (1) การสํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษาชุมชน ทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 
      (2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคยีง  
      (3) มีสวนรวมในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู 
      (4) ประสานความรวมมือ วางแผนกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานที่จัดการศึกษา โดยสงเสริมการใชแหลงเรียนรูที่แตละแหลงมี  เ พื่อใชประโยชน
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
      (5) มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูเชิงอนุรักษทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น  
      สรุปไดวา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู หมายถึง การสงเสริมสํารวจ
แหลงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานความรวมมือ วางแผนกับสถานศึกษา
ครอบครัว องคกร หนวยงาน ที่จัดการศึกษา มีสวนรวมในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู รวมทั้ง
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พัฒนาใหเกิดองคความรู สงเสริมสนับสนุนใหครูไดใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ในกระบวนการจัดการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึงการจัดทําเอกสารเผยแพร
การจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกันเพ่ือพัฒนาใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอการเรียน 
    6) การนิเทศการศกึษาและการแนะแนว 
      การจัดกิจกรรมเรียนการสอนภายในสถานศึกษานั้น เปนการดําเนินงานวิชาการ
และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา รวมไปถึงการประเมินผล 
จําเปนตองมีการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี ้
      (1) การนิเทศการศึกษา 
        กระทรวงศกึษาธิการ (2546, หนา 38) กลาวถึงการนิเทศการศึกษา หมายถึง 
การจัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การดําเนินงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผล ระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือพัฒนา
ระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณ การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนๆ หรือเครือขาย
การนิเทศการศกึษาภายในเขตพื้นที่การศกึษา 
        จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 159) กลาวถึง การนิเทศภายใน คือ
เปนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจนบุคลากร
ภายในสถานศึกษา รวมมือกันปรับปรุงงานดานตางๆ เปนการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ ซึ่งผูรับ
การนิเทศ ไดแก ครูผูสอนและบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน 
        อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน, 2552) กลาวถึง การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
การใหความชวยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุงทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานของตนไปไดดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใส ในการสํารวจตรวจสอบเพ่ือดูแล
แนะนําการจัดการเรียนการ สอนของบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
        ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 76) กลาวถึง การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เปนความพยายามที่จะให
คําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือเก่ียวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนของครูใหดีขึ้น 
        แฮรริส (Harris; อางถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ออนไลน, 2552) กลาวถึง 
การนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจะคงไว หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการดําเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน มุงใหเกิดประสิทธิภาพ
ในดานการสอนเปนสําคัญ 
        กูด (Good; อางถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ออนไลน, 2552) กลาวถึง 
การนิเทศการศึกษา หมายถึง เปนความพยายามของผูทําหนาที่นิเทศที่จะชวยในการใหคําแนะนํา
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แกครู หรือผูอ่ืนที่ทําหนาที่เก่ียวของกับการศึกษาใหสามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น ชวยใหเกิด
ความเจริญงอกงามในดานอาชีพ ชวยพัฒนาความสามารถของคร ู  
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552, หนา 33-34) กําหนด
แนวทางการนิเทศการศึกษาไวดังนี ้
        ก. ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
รวมเปนคณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมกันวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยใชกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และจัดทําเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอน 
        ข. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยจะตองมีการสรางความตะหนัก ความรูความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ กําหนดปฏิทินการนิเทศ 
และดําเนินการตามแผนนิเทศ 
        ค. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการตั้ง
คณะกรรมการการประเมินผลการนิเทศ จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ และประเมินผล
การนิเทศอยางตอเนื่อง 
        ง. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยการขอความรวมมือเปนวิทยากร พัฒนาผูนิเทศ
เก่ียวกับความรูและทักษะการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนและการสรางเครื่องมือนิเทศ 
        จ. แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบการนิเทศภายในกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการรวบรวมขอมูลสถานศึกษา
ที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเดน ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเดน 
พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหนากลุมสาระและผูบริหารแบบกัลยาณมิตร หรือ
ระหวางครูผูสอน ศกึษาสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเชื่อมโยงกับองคความรูและประสบการณเดิม 
ปรับปรุง พัฒนาองคความรูใหมอยางตอเนื่องและแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูระหวางครู กลุมสาระ 
สถานศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ 
      (2) การแนะแนว 
        การแนะแนวเปนกระบวนการท่ีชวยเหลือนักเรียน ใหรูจักและเขาใจตนเอง
รูจักสภาพแวดลอมรอบตัว ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายเก่ียวกับการแนะแนว ดังนี ้
        กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 39) กลาวถึง การแนะแนวการศึกษา 
หมายถึง การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภาพในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา การประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
ดานการแนะแนวในการศกึษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
        ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หนา 207) กลาวถึง การแนะแนวการศึกษา
หมายถึง เปนกระบวนการที่ชวยเหลือนักเรียน ใหรูจักและเขาใจตนเองรูจักสภาพแวดลอมรอบตัว 
เพ่ือใหสามารถปรับตัวและดํารงอยูในสังคมไดอยางถูกตองและมีความสุข และสงเสริมใหนักเรียน 
ไดพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแตละคนทุกๆ ดาน 
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        รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2552, หนา 151) กลาวถึง การแนะแนวการศึกษา 
หมายถึง เปนกิจกรรมกระบวนการที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือใหบริการแกผูเรียนทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน โดยการชี้แนะ ชวยเหลือ ใหสามารถเขากับสิ่งแวดลอม สังคมไดอยางมีความสุข  
        ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 80) กลาวถึง การแนะแนวการศึกษา หมายถึง 
การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอนในการชวยเหลือผูเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง 
สามารถแกปญหาตางๆ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริมใหครูทุกคนเกิดความรวมมือ
ในการดําเนินการแนะแนว ติดตามและประเมินผล การจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา
ในสถานศึกษา การประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศกึษา 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552, หนา 34-35) ไดกําหนด
แนวทางการแนะแนวการศึกษาไวดังนี้ 
        ก. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยง
กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนและกระบวนการเรียนการสอน โดยการตั้งคณะคณะกรรมการแนะแนว
ภายในสถานศึกษา วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
      ข. ดําเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยความรวมมือของครูทุกคน
ในสถานศึกษาโดยการประสานความรวมมือกับฝายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพ่ือทําความเขาใจ
และขอความรวมมือจัดกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว 
        ค. ติดตามและประเมินผลระบบ และกระบวนแนะแนวในสถานศึกษา
โดยการจัดทําเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวใหครอบคลุมวัตถุประสงคและกิจกรรมแนะแนว 
ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
        ง. ประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะแนว 
กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรวบรวมขอมูลสถานศึกษา
ที่จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และแนะแนวดีเดนเปนแบบอยางได ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ที่จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเดน และพัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา 
      สรุปไดวา การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว หมายถึง การจัดระบบนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การดําเนินงานวิชาการและการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผล ระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณ รวมถึงแนะแนววิชาการและวิชาชีพ เพ่ือชวยเหลือนักเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง 
สามารถแกปญหาและดํารงชีวิตอยูในสังคมได สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผล และประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการแนะแนวกับสถานศึกษา
อ่ืนหรือในเครอืขาย 
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    7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหโรงเรียนจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานคณุภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 
หนา 17) 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 37) กลาวถึงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จ
ของสถานศึกษาการดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและการประเมินคณุภาพ
ภายในเพ่ือปรับปรุงอยางตอเนื่องประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่น ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาประสานความรวมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอ่ืนเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาการประสานงาน
กับสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา
เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
      รุง แกวแดง (2544, หนา 104) กลาวถึง การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง 
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา
จากภายใน โดยมีบุคลากรสถานศกึษา หรือหนวยงานในสังคมมีหนาที่ดูแลสถานที่นั้น 
      ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หนา 193) กลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ
เปนระบบไดมาตรฐานอยางตอเนื่องจนสรางความมั่นใจใหกับสังคม วาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความตองการของ
สังคม 
      ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 81) ไดสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบ โครงสรางองคกร การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศกึษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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      ซอรริส (Sallis, 2002, p. 17) กลาวถึง การประกันคุณภาพ หมายถึง การออกแบบ
คุณภาพมุงสูกระบวนการความตระหนัก และความมั่นใจในผลผลิต 
      ฮาริงตัน และเมทเทอร (Harington & Mathers, 1997, p. 22) กลาวถึง 
การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ซึ่งไดวางแผนและจัดระบบแลวใหกระบวนการบริหารคุณภาพ
ที่ชวยสรางความมั่นใจวาจะไดคุณภาพที่กําหนดไว  
      สรุปไดวา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปรับปรุง
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน 
    8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
      การบริหารวิชาการจําเปนจะตองมีสงเสริมใหความรูและประสานความรวมมอื
ในการพัฒนาวิชาการเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการกลาวถึงความหมาย
การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการดังนี ้
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38) กลาวถึง การสงเสริมความรูและการประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ หมายถึง การสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา และตางเขตพื้นที่การศึกษา 
การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
      รุง แกวแดง (2546, หนา 184) กลาวถึง การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
หมายถึง การสงเสริมใหโรงเรียนมีเครือขายในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ในการรวมจัดการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย รวมทั้ง
ความตองการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศกึษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา เชน เครือขาย แหลงเรียนรู เครือขาย องคกรวิชาชีพ เครือขายองคกร 
เอกชน เครือขายสถานประกอบการ เครือขายสถานบันศาสนา เครือขายสถาบันสังคมอ่ืน เครือขาย
บุคคล เครือขายครอบครัว เครือขายองคกรชุมชน เครือขายแหลงเรียนรู เปนตน 
      ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 82) กลาวถึง การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ หมายถึง การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
      สรุปไดวา การสงเสริมและประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ หมายถึง 
การสงเสรมิสนับสนุนพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู ในการรวมจัดการศึกษาสํารวจและ
ศึกษาขอมูลความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ สงเสริมใหโรงเรียนสรางเครือขาย 
ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการศึกษาระหวางบุคคล โรงเรียนในเครือขาย  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 

2.3 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  
 ทักษะการบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ถือวาเปนองคประกอบสําคัญ ที่จะทําใหผูบริหาร
สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพ ผูเรียน
จะตองมีทั้งความรู คูคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความหมายของทักษะการบริหาร 
 2.3.1 ความหมายของทักษะ  
 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงทักษะไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
 พะยอม วงศสารศรี (2552, หนา 64) กลาวถึงทักษะ (skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง หรือเปนความชํานาญในการทํากิจกรรม
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 สุณา อิสสาหาก (ออนไลน, 2553) กลาวถึงทักษะ (skills) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
ไดอยางคลองแคลว วองไว รวดเร็ว ถูกตองแมนยําและความชํานาญในการปฏิบัติจนเปนที่เชื่อถือและ
ยอมรับองบุคคลท่ัวไป 
 แคทซ (Katz, 1955, pp. 33-42) กลาวถึง ทักษะ (skill) หมายถึง ความสามารถ
ในการเปลี่ยนความรูความเขาใจออกมาเปนรูปแบบการกระทํา 
 สรุปวา ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความชํานาญ ถูกตอง แมนยํา
และเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไป 
 2.3.2 ความหมายของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไวหลายทาน
ดังตอไปนี้ 
  ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 301) กลาวถึงทักษะผูบริหารในศตวรรษที่ 21 หมายถึง 
ผูบริหารตองมคีุณลักษณะโดดเดนเหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาที่ คุณธรรมและ
ประสบการณทางการบริหารการศึกษายุคใหม เพื่อนําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ สามารถ
สนองตอบตอการแขงขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ศศิตา เพลินจิต (2558, หนา 7) กลาวถึงทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถในการปรับตัวใหเขากับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางาน 
ความรับผิดชอบสวนตัว และความยืดหยุนในบริบทสวนตัว ทั้งที่ทํางานและชุมชน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเปนผูนําในทุกดาน มุงความเชี่ยวชาญดานทักษะและความรูทางปญญาเพ่ือการพัฒนา
และเปนผูริเริ่ม เปดรับแงมุมใหมๆ  ที่หลากหลายเพื่อความกาวหนาในอนาคตการจัดการผานทางมัลติมีเดีย
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผลเชิงสัมพันธรวมกับผูอ่ืน  
  สรุปไดวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรูความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการปรับตัวตามบทบาทหนาที่ เพ่ือเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางาน
ริเริ่มสรางสรรคดานการสื่อสาร เปดรับแงมุมใหมๆ และสามารถนําความรู ความชํานาญมาปฏิบัติงาน
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยผานกระบวนการบริหาร
อยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 
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 2.3.3 ความสําคัญของทักษะผูบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารที่จะตองมีทักษะดานการบริหาร
เพ่ือที่นําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย มีนักวิชาการไดใหความหมายความสําคัญของทักษะผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนี ้
 จันทรานี สงวนนาม (2553, หนา 11) กลาวถึงความสําคัญทักษะการบริหาร คือ เปนเรื่องของ
การทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคการ เพื่อใหกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการบริหารงาน
ใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูและทักษะที่เก่ียวกับ
ศาสตรการบริหาร ผูบริหารตองประยุกตเอาความรู หลักการ และทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมในชวงเวลานั้นๆ 
  ธรีะ รุญเจริญ (2553, หนา 7) กลาวถึงความสําคัญทักษะการบริหาร วายุคโลกาภิวัฒน
เปนสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู (knowledge-based society) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เปนไปอยางรวดเร็ว การบริหารจัดการในทุกวิชาชีพจําเปนตองปรับตัวอยางมาก จึงจะนําไปสู
ความสําเร็จและความกาวหนา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนํา
วิชาชีพที่ตองมีสมรรถนะ ความรูความสามารถทักษะในการบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม จึงนําไปสู
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
  ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 303) กลาวถึงความสําคัญทักษะการบริหาร วาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหาร การเปลี่ยนแปลง
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชการกําหนดยุทธศาสตรและนําไปสู
การปฏิบัติในอนาคตจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
สามารถกําหนดประเด็นศึกษาที่สําคัญ 4 ดานหลัก ไดแก คณุลักษณะความเปนผูนํายุคใหม ทักษะยุคใหม 
บทบาทหนาที่ และคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
  วิจารณ พานิช (2558, หนา 14) กลาวถึงความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาไทย 
ในศตวรรษที่ 21 วา ตองบริหารการสรางคนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาตนรอบดาน เพ่ือสราง 
3L คือ student learning, teacher learning, systems learning ตองบริหารใหไดระบบการศึกษา
ที่รับผิดชอบตอผลงานในทุกระดับ ทุกดาน และระบบที่เปดจะมีความสําคัญรอบดาน คือ เชื่อมโยงกับ
สังคม เปน change and learning management การบริหารศึกษาไทยตองบริหารเพ่ือเรียกคุณคา
และศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพครูใหตอเนือ่งและยั่งยืน 
  ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2550, หนา 12) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารวา ผูที่จะเปน
ผูบริหาร นอกจากจะตองเปนคนเกงมีความรูความสามารถแลว ยังตองมีทักษะสําหรับผูบริหาร
เพ่ือสรางคุณคาเพิ่ม (value creation) ใหแกตนเองสูงสุดจะไดมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันในโลก
ยุคไรพรมแดน ผูบริหาร คือ ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญยิ่งและองคกรที่ประสบความสําเร็จ 
ลวนข้ึนอยูกับผูบริหารที่มีความสามารถดานการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีความเปนมืออาชีพ ตลอดจน
มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่นาชื่นชม  
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  ดังนั้น ทักษะผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะตองพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีความเปนมืออาชีพ ทันตอกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
มคีุณธรรมจริยธรรมที่ดีสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.3.4 แนวคิดและทักษะท่ีจําเปนของผูบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษาทั่วไป ผูบริหารมักจะประสบปญหาตางๆ สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
อาจมีจากการขาดทักษะในการบริหารงานของผูบริหาร การขาดประสบการณและความเขาใจในสิ่งตางๆ 
อันเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา โดยมีนักวิชาการหลายไดเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารไวดังนี ้
  แคทซ (Katz, 1955, pp. 33-42) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารไว 3 ประการ ดังนี ้ 
    1) ทักษะดานเทคนิควิธี (technical skills) หมายถึง ความสามารถในการใชความรู 
วิธีการทางเทคนิคและเครื่องมือทีจ่ําเปน เพ่ือผลสําเร็จของงานที่ไดมาจากประสบการณการศึกษาและ
การ ฝกอบรมใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human skills) หมายถึง ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ 
ทํางานรวมกันกับคนอื่น และทําใหคนอื่นใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ไดแก การจูงใจคน และ
การประยุกตภาวะผูนํามาใชในการบริหารงาน  
    3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการมององคกรไดอยางทะลุปรุโปรง เพ่ือทําใหองคกรมีความสมบูรณในสวนรวม ดวยการทําให
การทํางานของแตละบุคคลเหมาะสมกับองคกร ทักษะความรูความสามารถ เปนการยอมรับวัตถุประสงค
ขององคกรมากกวาที่จะคํานึงถึงความตองการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองคกร 
 เดรค และโรว (Drake & Roe, 1994) ไดเสนอแนะวา ทักษะที่จําเปนสําหรับการบริหาร
สถานศึกษานั้นควรมี 5 ทักษะ โดยเพ่ิมเติมจากทักษะทั้งสามของแคทซอีก 2 ทักษะ ทักษะที่เพ่ิม คือ 
ทักษะทางการศึกษาและการสอน และทักษะทางความรูและความคิด 
    1) ทักษะทางการศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) 
เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมี เพราะผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําทางการศึกษา 
และจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนการสอนในฐานะนักวิชาการศึกษาที่ดีดวย 
    2) ทักษะทางความรูความคิด (congnitive skills) เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถพัฒนาได และเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะอื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตอง
มีความรู ความคิด ภูมิปญญา และวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาจะไมสามารถเปนผูนําทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิผลได ถาปราศจากความรูและไมสามารถใชความรูนั้นในทางที่มีความหมายและ
สรางสรรคทักษะทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ เดรค และโรว (Drake & Roe) สามารถแสดงเปนแผนภูมิ
ไดดังนี ้
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

ภาพ 2  ทักษะทั้ง 5 ดานในการบริหารสถานศึกษาของ
ที่มา: (จันทรานี สงวนนาม
   
       จรุณี เกาเอ้ียน
(Mann, 1965) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีทักษะ 
      (1) ทักษะดานความคิดรวบยอด เปนความสามารถของผูบริหาร
และรักษาไวซึ่งความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนา
เพ่ือผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ทักษะทางดาน
บทบาทหนาที่ของผูบริหารใ
การจัดการองคการ การบริหารทรัพยากรรวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการทํางาน
      (2) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับคน
ประสิทธิผล รวมท้ังการสรางความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน การสราง
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงลักษณะของผูบริหาร
กับทุกคน มีความจริงใจตอผูอ่ืน มีอารมณขัน มองโลกในแงดี มีคุณธรรม 
คอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ
      (3) ทักษะ
ในการทํางานของตน ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ตางๆ
บุคคล งานดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประสิทธิภาพ 
 ลูแทนส (Luthans,
ที่ประสมกลมกลืนในอัตราสวนที่แตกตางกัน ไดแก
    1) ทักษะทางการจัดการ 
ที่จะบริหารงานและรักษาไวซึ่งความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสราง
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ดานในการบริหารสถานศึกษาของ เดรค และโรว (Drake &
จันทรานี สงวนนาม, 2551, หนา 33) 

จรุณี เกาเอ้ียน (2557, หนา 67) สรุปทักษะของผูบริหารตามแนวคิด
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีทักษะ 3 ดาน ดังนี ้

ทักษะดานความคิดรวบยอด เปนความสามารถของผูบริหาร
ไวซึ่งความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนา และพัฒนาสถานศึกษา

ผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ทักษะทางดาน
บทบาทหนาที่ของผูบริหารในการวางแผน การตัดสินใจ การสั่งงาน การควบคุมงาน การประสานงาน 

องคการ การบริหารทรัพยากรรวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการทํางาน
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับคน

รวมท้ังการสรางความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน การสราง
ลักษณะของผูบริหาร ไดแก มีความเขาใจถึงความรูสึกของคนอ่ืน ใหความ

ทุกคน มีความจริงใจตอผูอ่ืน มีอารมณขัน มองโลกในแงดี มีคุณธรรม ไมเอาเปรียบผูอื่นและ
คอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 

ทักษะทางเทคนิควิธี เปนทักษะที่ผสมระหวางความรูและความสามารถ
รทํางานของตน ผูบริหารมีความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ตางๆ ไดแก งานดานวิชาการ งานบริหาร

บุคคล งานดานสิ่งอํานวยความสะดวก การเงิน ความรูเหลานี้จะชวยใหผูบริหาร บริหารงานไดอยางมี

Luthans, 1988, pp. 68-103) กลาววา ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ควร
ที่ประสมกลมกลืนในอัตราสวนที่แตกตางกัน ไดแก 

ทักษะทางการจัดการ (managerial skill) เปนความสามารถของผูบริหาร
รักษาไวซึ่งความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสราง

ทักษะทางความคิดรวบยอด 
มโนทัศน 

ทักษะทางมนุษย 

ทักษะทางเทคนิค 

ทักษะทางการคิดและการสอน ทักษะทางการศึกษาและการสอน 

ทักษะทางเทคนิค 

ทักษะความรู ความคดิ 
  

& Roe) 

สรุปทักษะของผูบริหารตามแนวคิดของ มันน 

ทักษะดานความคิดรวบยอด เปนความสามารถของผูบริหารที่จะบริหารงาน 
และพัฒนาสถานศึกษา

ผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ทักษะทางดานการจัดการ ไดแก 
นการวางแผน การตัดสินใจ การสั่งงาน การควบคุมงาน การประสานงาน 

องคการ การบริหารทรัพยากรรวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลการทํางาน 
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอ่ืนอยางมี

รวมท้ังการสรางความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน การสรางแรงจูงใจพัฒนางาน 
สึกของคนอ่ืน ใหความสําคัญ

ไมเอาเปรียบผูอื่นและ

ทางเทคนิควิธี เปนทักษะที่ผสมระหวางความรูและความสามารถ
ไดแก งานดานวิชาการ งานบริหาร

การเงิน ความรูเหลานี้จะชวยใหผูบริหาร บริหารงานไดอยางมี

กลาววา ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ควรมีทักษะ 3 ดาน 

เปนความสามารถของผูบริหาร
รักษาไวซึ่งความรวมมือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนาและ
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พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ไดแก บทบาทหนาที่
ของผูบริหารในการวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม การประสานงานการจัดองคการ 
การบริหารทรัพยากร รวมทั้งการประเมินผลและการติดตามผลการทํางาน 
    2) ทักษะทางมนุษย (human skill) เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสรางความสัมพันธและความรวมมือในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนางาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของผูบริหาร ไดแก มีความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน
ใหความสําคัญกับทุกคน มีความจริงใจตอผูอ่ืน มีอารมณขัน มองโลกในแงดี มีคุณธรรม ไมเอาเปรียบ
ผูอื่นและคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยูเสมอ 
    3) ทักษะทางเทคนิค (technical skill) เปนทักษะที่ผสมความรูระหวางความรู และ
ความสามารถในการทํางานของตน ผูบริหารควรมีความรู เกี่ยวกับงานในหนาที่ตางๆ ไดแก 
งานดานวิชาการ งานดานบุคลากร งานดานสิ่งอํานวยความสะดวก การเงิน ความรูเหลานี้จะชวยให
ผูบริหารบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แอนโธนี (Anthony, 1981, p. 75) กลาววา ทักษะทางการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหาร 
ไดแก 
    1) ทักษะการตั้งเปาหมาย 
    2) ทักษะดานภาวะผูนํา 
    3) ทักษะการแกปญหา และการตัดสินใจ 
    4) ทักษะการติดตอสื่อสาร 
    5) ทักษะการสอนและการใชคําปรึกษา 
    6) ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง 
    7) ทักษะทางการเมือง 
    8) ทักษะการบริหารเวลา 
    9) ทักษะการประเมินผลและการใหรางวัล 
  ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2550, หนา 6-7) ศึกษาพบวา ทักษะในการจัดการและความตองการ
ขององคการ ควรมีทักษะทั้ง 4 ดาน ทักษะ 3 ดานแรกเปนทักษะตามแนวคิดของ แคทซ (Katz) และ
ไดขยายแนวคิดเก่ียวกับทักษะเปนดาน 4 คือ ทักษะการออกแบบ (design skill) เปนทักษะที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหบังเกิดผลดี ทักษะดานนี้
เปนการวางอยางชาญฉลาดมีการคาดการณถึงปญหาที่เกิดขึ้นและการวางแผนแกปญหาไวในเบื้องตน
หรือการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ผูบริหารที่มีทักษะดานการออกแบบก็จะสามารถใช
การออกแบบเพ่ือแกปญหาวิธีใดวิธีหนึ่งใหยุติธรรมได 
 2.3.5 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 ทักษะยุคใหมเปนคุณลักษณะที่สําคัญของการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนผูนําของสถานศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนและสําคัญตอ
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการบริหารตนเอง อยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการใหทัศนะดานทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
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 ฮอย, อิงลิส และสเตฟฟ (Hoyle, English & Steffy, 2005; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 
2557, หนา 34) กลาวถึงทักษะที่ทําใหประสบความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
(skills for successful 21st century school leaders) ประกอบดวย 10 ทักษะ ดังนี ้
    1) ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (skills in visionary leadership) 
    2) ดานในการกําหนดนโยบายและการปกครอง (skills in policy and governance) 
    3) การสื่อสารและความสัมพันธระหวางชุมชน (skills in communication and 
community relations) 
    4) การบริหารจัดการองคกร (skills in organizational management) 
    5) การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร (skills in curriculum planning and 
development) 
    6) การจัดการเรียนรู (skills in instructional management) 
    7) การประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร (skills in staff evaluation and 
personnel management) 
    8) การบริหารจัดการบุคลากร (skills in staff management) 
    9) การวิจัยทางการศึกษา การประเมินผลและการวางแผน (skills in educational 
research, evaluation and planning) 
   (10) คานิยมและจริยธรรมของการเปนผูนํา (values and ethics of leadership) 
 ศูนยสรางสรรคผูนํา และสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ (center creative leadeship. 
CCL, online, 2014) และ (national association of secondary school Principals. NASSP, 
online, 2013) ไดสรุปเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ 
จํานวน 10 ทักษะ ประกอบดวย  
    1) การสรางทีมงาน   
    2) การจัดการความขัดแยง   
    3) การแกปญหาเชิงสรางสรรค  
    4) การตัดสินใจ  
    5) การคิดสรางสรรค  
    6) ทางเทคโนโลย/ีนวัตกรรม/ดิจิทลั 
    7) การสื่อสาร   
    8) การจูงใจ  
    9) การมอบหมายงานและการสอนงาน  
    10) ชีวิต 
  วิจารณ พานิช (2555, หนา 19) กลาวถึงทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรู
ตลอดชีวิต 7C ไดแก 
    1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (critical thinking 
and problem solving) 
    2) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (creativity and innovation) 
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    3) ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (cross-cultural 
understanding) 
    4) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (collaboration, 
teamwork and leadership) 
    5) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (communications, information, 
and media literacy) 
    6) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (computing 
and ICT literacy) 
    7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (career and learning skills) 
 นอกจากนี้ ยังมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวทักษะผูบริหารในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
  แพรดาว สนองผัน (2557, หนา 47) ศึกษาพบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดวย 11 ทักษะ ดังนี ้
    1) เทคนิค 
    2) มนุษย  
    3) ความคิดรวบยอด  
    4) การศึกษาและการสอน  
    5) ความรูความคิด  
    6) การบริหาร  
    7) การวางแผน  
    8) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
    9) การประเมิน  
    10) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการบริหารจัดการ  
    11) การสรางทีมงาน  
 ศศิตา เพลินจิต (2558, หนา 7) ศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 พบวา ผูบริหาร
จะตองทํามีหนาที่สําคัญอยู 5 ดาน คือ 
    1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว    
    2) ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง  
    3) ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม    
    4) การเปนผูสรางหรือผลิตรับผิดชอบเชื่อถือได  
    5) ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ  
 ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 306) ศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษายุคใหม
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 14 ทักษะ ดังนี้ 
    1) การคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค (critical and creative thinking skill) 
    2) การแกปญหา (problem solving skills) 
    3) การสื่อสาร (communication skill) 
    4) เทคโนโลยีและการใชดิจิทัล (technological and digital literacy skills) 
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    5) การบริหารองคการ (organizational management skills) 
    6) การบริหารงานบุคคล (personal management skills) 
    7) ทํางานเปนทีม (teamwork skills) 
    8) นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู (learning innovation skill) 
    9) การกําหนดทิศทางองคกร (setting instructional direction skill) 
    10) การรับรูไว (sensitivity skill) 
    11) การตัดสิน (adjustment skill) 
    12) มุงผลสัมฤทธิ ์(results orientation skill) 
    13) ความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal skill) 
    14) คุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral skills)  
 มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2556, หนา 205-207) ศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 17 ทักษะ ดังนี้ 
    1) เชิงเทคนิค 
    2) นิเทศและการสอน 
    3) ความสัมพันธระหวางบุคคล 
    4) ความคิดรวบยอด 
    5) ธุรกิจ 
    6) การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
    7) ดานคอมพิวเตอร 
    8) ภาษาตางประเทศ 
    9) การเมือง 
    10) การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ 
    11) ดานอารมณ 
    12) การจัดการตนเอง 
    13) การจัดการอาชีพ 
    14) การวัดและประเมินผล 
    15) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
    16) ชักจูง 
    17) การวิจัย 
 สมหมาย อํ่าดอนกลอย (2556, หนา 6) กลาวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ตองประกอบดวย
ดังนี้ 
    1) การเรียนรูนวัตกรรม 
    2) ชีวิตและอาชีพ 
    3) สารสารเทศ สื่อ เทคโนโลย ี
 องคการความรวมมือและพัฒนาดานเศรษฐกิจ (organization for economic co-operation 
and development: OECD, Online, 2012) ศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 
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ตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะภาวะผูนําที่จําเปนอยางอยางตอเนื่อง เพราะมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การบริหารงานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะที่สําคัญที่สถาบันและ
องคกรชั้นนําระดับโลกตางๆ ใหความสําคัญ ประกอบดวย 
    1) การสรางทีมงาน (teambuilding skill)  
    2) การจัดการความขัดแยง (conflict management skill) 
  สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ (national association of secondary school 
principals (NASSP, Online, 2013) ศึกษาพบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญและสงผลดีตอการบริหารโรงเรียนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก  
    1) การทํางานเปนทีม (teamwork skill)  
    2) การแกปญหา (problem solving skills)  
    3) การคิดวิเคราะหและสรางสรรค (critical thinking and creativity skill)  
    4) การสื่อสาร (communication skill)  
    5) นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู (learning innovation skill)  
    6) การใชดิจิทัล (digital literacy skills)  
    7) การกําหนดทิศทางองคกร (setting instructional direction skill)  
    8) การเรียนรูไดเร็ว (sensitivity skill)  
    9) การพิจารณาตัดสิน (adjustment skill)  
 ยัง (Yang, 2011; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 37) ไดศึกษาเรื่อง ทักษะที่จําเปน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอเมริกาเหนือ (a literature review of the skill 
required by 21st century school administrators) พบวา ผูบริหารจะตองใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน จัดใหมี
เว็บไซตออนไลนเพ่ือการจัดการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนจะตองติดตอสื่อสารกับผูปกครองและชุมชน
จะตองจัดใหมีชองทางหรือเว็บไซตในการติดตอสื่อสาร และผูปกครองสามารถเขาไปตรวจสอบการบาน 
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การสอนของครูและผูบริหาร 
 จากการศกึษาหลักการ แนวคิด งานวิจัย เกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ผูวิจัยไดบูรณาการจากแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 19), ศูนยสรางสรรคผูนํา (center 
creative leadeship .CCL, Online, 2014) สมาคมผูบริหาร โรงเรียนมัธยมแหงชาติ (national 
association of secondary school principals: NASSP, Online, 2013), ฮอย, อิงลิส และสเตฟฟ 
(Hoyle, English & Steffy, 2005; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 34) ที่สอดคลองตรงกัน 
เนื่องจากเปนทักษะที่จําเปนของผูบริหารและปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจําแนกเปน 5 ทักษะ คือ 
1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) ทักษะการคิดสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะ
การทํางานเปนทีม และ 5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียดแตละขอดังตอไปนี้ 
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    1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
      ไดมีผูใหแนวคิดและความหมายเก่ียวกับความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ไวตางๆ กัน
ดังนี้ 
      วรรณพร สุขอนันต (2547, หนา 27) กลาววา ความเปนผูมีวิสัยทัศน หมายถึง 
คุณสมบัติของผูบริหารที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตของงานที่ปรารถนา โดยภาพนั้นมีความเปนไปได 
มเีปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน และความสามารถเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะทําใหองคกรดําเนินไป
ในทิศทางนั้นจนบรรลุวัตถุประสงค 
      วัชรินทร สุกใส (2559, หนา 47) กลาวถึง ดานความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถมองภาพในอนาคตของหนวยงานหรือองคกรที่ผูบริหาร
สถานศึกษาตองการที่จะใหเปนไปบนพ้ืนฐานความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และภาระหนาที่ของ
หนวยงานในองคกรสามารถพัฒนาองคกรใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรอบรู ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงสู
การปฏิบัต ิพัฒนาบุคคลและพัฒนาทรัพยากรตางๆ ที่จะนําองคการใหบรรลุความตองการ 
      ศรายุทธ พาณิชพงศกร (ออนไลน, 2560) กลาวถึง วิสัยทัศน (vision) หมายถึง 
ภาพความสําเร็จที่ตองการในอนาคตขององคการหรือหนวยงานวิสัยทัศน จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหาร
สถานศกึษาตองกําหนดใหมี เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางและภาพในอนาคตของสถานศึกษา วาตองการ
ใหเปนอยางไร มีกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางไร หากผูบริหารปราศจาก
วิสัยทัศนก็จะไมสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษาได 
      ยงยุทธ สิมสีพิมพ (ออนไลน, 2555) กลาวถึง วิสัยทัศน (vision) หมายถึง 
สิ่งท่ีอยากเห็น อยากมี อยากเปนในอนาคตหรือภาพความสําเร็จในอนาคตที่มีความเปนไปได ทาทาย 
และสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายและคานิยมขององคการ ผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลตองเปน
ผูที่เรียนรูมาก คือ ไดอาน ไดฟง ไดเห็น ไดทํามาก คนที่มีวิสัยทัศนและมุงมั่นนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ 
(vision with action) มักจะสําเร็จ ในทางตรงกันขามคนที่มีวิสัยทัศนแตไมพยายามนําวิสัยทัศน
สูการปฏิบัติ (vision without action) ก็เทากับการเพอฝน ดังน้ัน ผูบริหารมืออาชีพจะตองมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล และมุงมั่นนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จอยูเสมอ 
      ทองคํา พิมพา (2556, หนา 23) กลาวถึง วิสัยทัศนของผูบริหาร หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพ เปาหมาย แนวนโยบายในการวางแผน 
พัฒนาใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพนั้นตองมีความเปนไปไดและมีเปาหมาย
ชัดเจนตามวิสัยทัศนของสถานศกึษา 
      นนทิพร สานอย (2557, หนา 44) กลาวถึง วิสัยทัศนของผูบริหาร หมายถึง 
คุณสมบัติของผูที่มองเห็นภาพในอนาคตขององคการไดอยางชัดเจน โดยภาพนั้นตองสอดคลองกับ
เปาหมายและอยูบนพ้ืนฐานความเปนไปได เพ่ือที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 
      สรุปวา ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถของผูนํา
ในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนสอดคลองกับแนวนโยบายบริบท
ของสถานศึกษา บนพ้ืนฐานความเปนไปได มีแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 
มีความกระตือรือรน มุงม่ันในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย 
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    2) ทักษะการคิดสรางสรรค  
      ผูบริหารที่มีคุณลักษณะที่ดีจะตองมีความรอบรู ความสามารถ คิดหาแนวทาง
ที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ แนวคิดใหมๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สถานศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไดใหความหมายของคําวา ความคิดสรางสรรค ดังตอไปนี้ 
      อารี พันธมณี (2545, หนา 4-5) ใหความหมาย การคิดสรางสรรค หมายถึง 
เปนลักษณะการคดิแปลกใหมซึ่งอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากการคิดเดิมใหเปนความคิด
ทีแ่ปลกใหมและแตกตางจากความคิดเดิมและเปนความคิดที่เปนประโยชน และงานสรางสรรคตองอาศัย
ความอุตสาหะบากบั่น ขยันหมั่นเพียร ทํางานหนัก ซึ่งความเกียจครานเฉ่ือยชาจะเปนอุปสรรคสําคัญ
ของการสรางสรรค 
      วิจารณ พานิช (2555, หนา 25) กลาวถึง ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง 
การคดินอกกรอบ ทําสิ่งใหมๆ ออกไปนอกขอบเขตหรือวิธีการเดิมๆ โดยมีจินตนาการแหวกแนวไป 
     วิมล จันทรแกว (2555, หนา 56) กลาวถึง ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ผูที่มี
ความคิดสรางสิ่งใหมไมซ้ําแบบใคร โดยอาศัยประสบการณที่มีอยู และพัฒนาขึ้นไปเปนความคิดใหมๆ 
ที่ตอเนื่องและมีคุณคา 
      วิชญา ผิวคาํ (2557, หนา 31) กลาวไววา การคิดสรางสรรค  หมายถึง 
การคิดสรางสรรคแบบความคิดตอยอดและการคิดใหมอยางสรางสรรค ซึ่งการสรางสรรคทั้งสอง
ยังคงนําพาผลิตผลใหมใหเกิดขึ้น 
      ไพทูรย สินลารัตน และคนอ่ืนๆ (2559, หนา 15) ใหความหมาย ทักษะ
การคดิสรางสรรค หมายถึง การคิดเพื่อสรางสิ่งใหมที่มีความแปลกและแตกตางจากสิ่งท่ีมีอยูกอน 
และสิ่งนั้นตองมีประโยชนหรือนําไปใชแกปญหาได ในการคิดสรางสรรคผูคิดจะตองคิดแยกแยะ
และเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล/สถานการณที่เกี่ยวของกับสิ่งท่ีตองการสรางใหม เพ่ือนําไปใช
ประโยชนหรือวิธีการใหมที่จะนําไปใชแกปญหา จะเห็นไดวา การวิเคราะหเปนสวนหนึ่งของ
การคดิสรางสรรค  
      นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2559, หนา 2) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความคิด
เชิงบวกที่มีความเก่ียวของกับการแกปญหาการคิดหลายแงมุมคิดนอกกรอบอยางที่ไมเคยคิดมากอน 
โดยมีการเชื่อมโยงความคิดหรือความสัมพันธระหวางความคิดตั้งแตสองสิ่งเขาดวยกันเพ่ือนําไปใช
แกปญหาหรือการสรางสิ่งใหมที่อาจเปนสิ่งประดิษฐ ทฤษฎี หลักการ อันเปนสิ่งที่มีคุณคานําไปใช
ประโยชนได 
      ไพโรจน คะเชนทร (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง 
ความสามารถในการทําใหเกิดผลงานใหมและแปลกไปจากความคิดเดิม 
      ดูบริน (Dubrin, 2007, p. 501) กลาวถึง ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง 
การเรียนรูของผูมีความคิดสรางสรรคเอง โดยอาศัยความสามารถของตน เรียนรูในสิ่งท่ีไมเคยปรากฏ
มากอน และใชความรูท่ีมีอยูมาจัดระเบียบความรูใหม  
      ไพทูรย สินลารัตน และคนอื่นๆ (2559, หนา 126) กลาวถึง ความสําคัญของ
การคิดสรางสรรค คือ บุคคลที่มีการสรางสรรคจะสามารถนําสิ่งนั้นมาใชในการพัฒนาตนเองและ
เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา คนที่แมจะมีความรูสูง
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แตปราศจากความสรางสรรคเสียแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จยังสูคนที่มีความรูนอย
แตมีการสรางสรรคสูงไมได ดังนั้นจึงนับไดวาการสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญและเปนตัวแปลหนึ่ง
ที่จะชวยในการขับเคลื่อนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี
รวมถึงการพัฒนาสรางสรรคในระดับสวนรวม เชน หนวยงานท่ีตนทําอยู และกาวไปถึงระดับประเทศชาต ิ
ตลอดจนการนําการสรางสรรคอันเปนประโยชนตอชาวโลกมวลมนุษยชาติไดตอไปดวย 
      วิทยากร เชียงกูล (2554, หนา 134-137) ไดกลาวถึงการเกิดการสรางสรรคไว
ดังนี้ 
      (1) การรักงานที่ทํา การทํางานอยางอุทิศตัว เอาใจใสตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยางใกลชิด
และทํางานหนักเสมอ จะทําใหคนพบสิ่งที่นาประหลาดใจนักคิดสรางสรรคที่แทจริงมักจะทํางานเพื่องาน
และถาไดคนพบสิ่งที่สําคัญสําหรับสวนรวมหรือกลายเปนคนที่มีชื่อเสียง นั้นก็คือ รางวัลสําหรับ
การทํางาน 
      (2) เปนคนเกงในทางใดทางหนึ่ง (master) กอนที่จะเปนนักสรางสรรค (creator) 
คนที่สามารถสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงไดตองเปนคนท่ีรอบรูและมีทักษะในสาขานั้นๆ มากอน 
และหลังจากที่เกงในสาขานั้นแลวเทานั้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแหกกฎเพ่ือสรางสิ่งใหมๆ ได 
      (3) การที่จะทําอะไรใหมไดนั้นกอนอื่นตองฝกฝนการทําสิ่งเกาๆ ใหไดดีเสียกอน 
      (4) ความอยากรูอยากเห็นและแรงผลักดันที่ทําใหอยากทํา (drive) 
      (5) การสนใจติดตามการหยั่งรู (intuition) อยางใหความสําคัญ ซึ่งขณะที่ผูอ่ืน
อาจมองเห็นความยุงเหยิงแตคนอ่ืนท่ีสรางสรรคจะมองเห็นระเบียบแบบแผนและสามารถสราง
เชื่อมโยงความรูสาขาตางๆ ได 
      (6) สภาพแวดลอมที่สวยงามหรือใหแรงบันดาลใจมีสวนชวยใหคนคิดสรางสรรค
ไดดีกวาการจัดฝกอบรมในเรื่องการสรางสรรค 
      (7) การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ใหคุณคากับพยายามทางปญญามีโอกาส
สรางเด็กใหพัฒนาเปนผูใหญที่สรางสรรคไดมากกวาครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูท่ีใหแตความสะดวกสบาย
ทางวัตถุ 
      วิชญา ผิวคํา (2557, หนา 36) กลาวไดวา ทิศทางการขับเคลื่อนใหบุคคล
เกิดการสรางสรรคในสิ่งตางๆ นั้น สรุปไดดังนี ้
      (1) พลังในตัวของบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญ ความรูสึกชื่นชม ซาบซึ้ง ภาคภูมิใจ เชื่อมั่น 
ศรัทธาในตัวเองและภาคภูมิใจในงานหรือการกระทําของตนเองเปนสิ่งจําเปนในการคิดสรางสรรคที่ด ี
เพราะความคิดใหมๆ แปลกๆ แตกตางจากความคิดเดิมๆ 
      (2) จะตองเริ่มตนจากการที่บุคคลกลาคิด กลาริเริ่ม เปนผูบุกเบิก และเสี่ยงตอ
การไดรับการยอมรับตอความสําเร็จและความลมเหลวที่เกิดข้ึน และไมวาอะไรจะเกิดข้ึนก็ตองเรียนรู
ทีจ่ะยอมรับวานี่คือหนทางแหงความสําเร็จ และตองอาศัยความพยายามยืนหยัดและผลักดันจนกวา
จะคนพบและนั่นคือ การสรางแนวทางใหมที่เกิดขึ้น 
      (3) การสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองและยึดมั่นในอุดมการณของการเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนใหสวนกระแส และเมื่อผูสอนมีแรงบันดาลใจแลวตองรวมมือในการสรางพลัง
แหงการขับเคลื่อนนั้น 
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      (4) การริเริ่มแลวลงมือกระทําอยางไมเพิกเฉยเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางสรรค
อยางยิ่ง 
      (5) การอาศัยความพยายามฝาฝนอุปสรรคตางๆ ดวยการคิดสรางสรรคหาทางเลือก
ในการขับเคลื่อน การสรางพลังแหงความรวมมือดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นได 
      สรุปไดวา ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการทํางาน สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานความความเหมาะสม เปดใจรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูรวมงาน สรางบรรยากาศในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคและมีความคิดนอกกรอบ คิดแปลกใหม
อยูเสมอ 
    3) ทักษะการแกปญหา  
      การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร การปฏิบัติงาน
ก็ตองเผชิญกับปญหาผูบริหารจะตองใชความสามารถในการมองปญหาใหทะลุปรุโปรงและรอบคอบที่สุด 
โดยมีผูที่ใหความหมายไวดังนี ้   
      โรเบิรตชอว และคนอ่ืนๆ (Robertshaw, et al., 1978; อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 
2551, หนา 234) กลาวถึง ปญหา หมายถึง สิ่งที่ตองทํา และทําอยางไรจึงจะตัดสินวาทางเลือก
ที่ทําไปนั้นดีหรือไมดี มีขอจํากัดอะไรบางที่ควรคํานึงถึง และผลแหงการกระที่เกิดจากทางเลือก
ในการแกปญหา ชวยแกปญหาไดอยางไรบาง  
      จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 235) กลาวถึง ทักษะการแกปญหา หมายถึง 
จะตองแกที่สาเหตุแหงปญหา แนวทางการแกไขปญหาอาจมีไดหลายอยาง การแกปญหาควรหาชุดของ
ทางเลือกใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดและควรคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
      วิจารณ พานิช (2555, หนา 32) กลาวถึงทักษะการแกปญหา คือ ความสามารถ
ในการใชเหตุผลในการคิดไดหลากหลายข้ึนอยูกับสถานการณนั้นๆ คิดกระบวนการระบบโดยวิเคราะห
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหา คิดวิเคราะหและสังเคราะห เปรียบเทียบความเห็นหลักเชื่อมโยงระหวาง
สารสนเทศกับขอโตแยง คิดหาวิธีแกปญหาไดหลายทางทั้งทีย่อมรับความคิดเห็นที่ตรงกันและเห็นตาง 
เพ่ือหาทางออกที่ดีทีสุ่ด  
      สมหมาย อํ่าดอนกลอย (2556, หนา 1) กลาวถึงทักษะการแกปญหา คือ ผูบริหาร
ตองนํายุทธศาสตรการมีสวนรวมและเหตกุารณมาใชเปนฐานในการแกปญหาตางๆ ในองคกร ผูบริหาร
ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห มีการแกไขปญหา
ดวยนวัตกรรมใหมโดยคาํนึงถึงการบรรลุผลวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของโรงเรียนเปนหลัก 
      ไพโรจน คะเชนทร (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง ทักษะการแกปญหา หมายถึง 
ความสามารถในการใชประสบการณกําหนดทางเลือกเพ่ือจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางเปนระบบ
และเหมาะสมกับตนเองที่สุด 
      พรสวรรค วงศตาธรรม (2558, หนา 111) กลาวถึง ทักษะการแกปญหา หมายถึง 
เปนกระบวนการทางความคดิในการแกปญหาท่ีมีความซับซอน ตองใชทักษะการคิดข้ันสูงท้ังการคิดเอกนัย
และอเนกนัยรวมกันอยางกลมกลืนเพ่ือใหการแกปญหานั้นประสบผลสําเร็จ 
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      ไพฑูรย สินลารัตน (2559, หนา 30) กลาวถึง ทักษะการแกปญหา หมายถึง บุคคล
ตองมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะความคิด และความรูสึกใชเหตุผลในการประเมินและตัดสิน
ปญหา มีความสามารถในการปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสมตามกาลเทศะและตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ทั้งแกตนเอง และผูอื่น ตลอดจนสามารถยอมรับขอที่ผิดพลาดหรือผลของการกระทําของตนเอง
อยางมีสต ิ
      อัลชาค และคนอ่ืนๆ (Ulschak, et al., 1981; อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551, 
หนา 235-239) เสนอแนะขอควรคํานึงในการแกปญหาไว 7 ประการ ดังนี ้
      (1) รูขอตกลงที่จะรวมแกปญหา 
      (2) รูเปาหมายของการแกปญหา 
      (3) รูธรรมชาติของปญหา 
      (4) รูธรรมชาติของกลุม 
      (5) รูธรรมชาติของผูบริหาร หรือผูดําเนินการในการแกปญหา 
      (6) รูกระบวนการแกปญหาที่เหมาะสม 
      (7) รูเทคนิคท่ีตองการเพ่ือนํามาใชในการแกปญหา 
      ขั้นตอนการแกปญหา แบงได 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
      (1) การกําหนดปญหา 
      (2) การวิเคราะหปญหา 
      (3) การกําหนดเกณฑในการแกปญหา 
      (4) การกําหนดทางเลือก 
      (5) การเลือกทางเลือกในการแกปญหา 
     (6) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
     (7) การนําแผนปฏิบัติการมาใช 
     (8) การติดตามประเมินผล 
    สรุปไดวา ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชประสบการณ 
ขอมูลสารสนเทศ มาวิเคราะหสถานการณ ในการแกปญหาที่มีความซับซอนอยางเปนข้ันตอนและ
เปนระบบ มีการวางแผนในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหา 
คิดวิเคราะหและสังเคราะห เปรียบเทียบเชื่อมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง ดวยกระบวนทางการคิด
ในการแกปญหา คิดคนวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย พิจารณาตัดสินเลือกแนวคิดในการแกปญหา
ใหดีที่สุด 
   4) ทักษะการทํางานเปนทีม 
      การทํางานเปนทีมมีหลักการของการระดมสมอง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
รับผิดชอบ ทํางานใหบรรลุเปาหมายตามอํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการที่เปนผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการทํางานรวมกัน
ของคณะบุคคล หรือการทํางานเปนทีมเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหองคการมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีบทบาท
ในการเปนผูนําทีมท่ีจะดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีนักวิชาการ
ใหความหมายของทักษะการทํางานเปนทีม ไวดังนี ้
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      มาลัยพร บุตรดี (2550, หนา 32) กลาวถึง การทํางานเปนทีม คือ การที่บุคคล
มาปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือใหบรรจุจุดมุงหมายที่กําหนดไวรวมกัน 
      สุนันทา เลาหนันทน (2551, หนา 63-64) กลาวถึง การทํางานเปนทีม คือ 
การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
      ความสําคัญของการสรางทีมงาน คอื เปนกระบวนการสรางความสัมพันธภาพในกลุม 
มุงปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธที่มีตอกันระหวางสมาชิก ใหมีประสิทธิผลของกลุมสูงขึ้นได 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
      (1) สมาชิกทุกคนมีความเขาใจบทบาทของตนดีข้ึนในการทํางานเปนกลุม 
      (2) มีความเขาใจดีข้ึนเก่ียวกับธรรมนูญ หรือกฎขอบังคับของกลุม 
      (3) เพ่ิมพูนการสื่อสารในระหวางสมาชิกของกลุมเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ ที่จะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพของกลุม 
      (4) ความสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ิมข้ึนในระหวางสมาชิกของกลุม 
      (5) ความเขาใจอยางกระจางแจงเก่ียวกับกระบวนการกลุม เชน พฤติกรรม และ 
ความสัมพันธของกลุมท่ีมีการทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
      (6) วิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับปญหาที่มีสวนเก่ียวของกับกลุม
ทั้งระดับที่เก่ียวของกับการทํางานโดยตรง และระดับที่เกี่ยวของกับความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ในระหวางบุคคล 
      (7) ความสามารถที่ใชความขัดแยงไปในทางสรางสรรคมากกวาทางทําลาย 
      (8) การรวมมือรวมใจมากขึ้นระหวางสมาชิกของกลุมและการลดการแขงขันลง 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางมากตอบุคคล ตอกลุมและตอองคกร 
      (9) การเพ่ิมพูนความสามารถของกลุมที่จะทํางานรวมกันกับกลุมอ่ืนๆ ในองคการ 
      (10) มีความรูสึกของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในระหวางสมาชิกของกลุม 
      จรุณี เกาเอี้ยน (2557, หนา 69-71) กลาวถึง การทํางานเปนทีม คือ การรวมกัน
ทํางานของสมาชิกที่มากกวา 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันยอมรับรวมกัน 
มีการวางแผน การทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคกร และเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเพ่ือใหไปสูความสําเร็จ 
      ปจจัยท่ีสงเสริมใหทีมงานประสบความสําเร็จ ดังนี้  
      (1) บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน และ
สรางสรรคทุกคนชวยกันทํางานอยางจริงจัง และจริงใจ ไมมีรองรอยแสดงใหเห็นความเบื่อหนาย 
      (2) ความไววางใจกัน เปนหัวใจสําคัญของการทํางานเปนทีม สมาชิกทุกคนในทีม
ควรไววางใจซึ่งกันและกัน ซื่อสัตยตอกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมใน 
      (3) มีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย 
และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
      (4) บทบาท สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรูเขาใจ 
ในบทบาทของผูอ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทั้งบทบาทในการชวยรักษาความเปนทีมงาน
ใหมั่นคง เชน การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก การใหกําลังใจ 
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      (5) วิธีการทํางาน สิ่งที่ควรพิจารณา คือ  
        ก. การสื่อความ 
        ข. การตัดสินใจ 
        ค. ภาวะผูนํา 
        ง. การกําหนดกติกา 
      (6) การมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของทีม 
      (7) การพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 
        ก. พัฒนาศักยภาพทีมงาน 
        ข. การใหรางวัล 
      พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 244) กลาวถึง ทีม หมายถึง กลุมของบุคคล
ที่ทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ชวยกันทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพและผูรวมงานตางมีความพอใจในการทํางานนั้น 
      วิจารณ พานิช (2555, หนา 33) กลาวถึง ลักษะการทํางานเปนทีม คือ การแสดง
ความสามารถในการทํางานอยางไดผล มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน มีความยืดหยุน ประนีประนอม 
เพ่ือบรรลุเปาหมาย แสดงความรับผิดชอบรวมกัน ในงานที่ตองทํารวมกันและเห็นคาของบทบาทของ
ผูรวมทีม 
      สรุปไดวา ทักษะการทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรสามารถสรางปฏิสัมพันธท่ีดี
ตอกันใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนและรับผิดชอบงานรวมกันมีเปาหมายทิศทางเดียวกัน 
สามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตาม เปดใจกวางยอมรับความคิดเห็นตาง มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน
และเห็นคุณคาของบทบาทผูรวมงาน มอบหมายงานใหตรงกับความถนัด ใหการสนับสนุน
อํานวยความสะดวก งบประมาณ ทรัพยากร ใหคําปรึกษาและรวมแกปญหา กระตุนใหบุคลากรทํางาน
อยางเต็มที่เต็มความสามารถ รวมกันสรางผลงานใหบรรลุเปาหมาย ตามภารกิจขององคกร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานนําไปสูความสําเร็จ 
    5) ทักษะการใชเทคโนโลยี นวตักรรม ดิจิทัล 
      ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพราะมีความจําเปนเนื่องจาก
การบริหารงานในยุคปจจุบันตองอาศัยเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ซึ่งมีผูใหความหมายของเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ดิจิทัล ดังนี้   
      วิจารณ พานิช (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง การใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 
วายุคปจจุบันองคกรอัจฉริยะตองมีความสามารถในการใชพลังของระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือชวยใหการติดตอสื่อสารรวดเร็ว สามารถเขาถึงความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูได ทุกที่และทุกเวลา 
องคกร อัจฉริยะจะตองมีระบบจดบันทึกและแลกเปลี่ยน การที่จะจดบันทึกความรูจําเปนตองอาศัย
ทั้งพลังของเทคโนโลยีชวย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีขององคกรขนาดใหญ ระบบไอซีที 
ที่บันทกึธุรกรรมทั้งหมดไวเปนขอมูล อิเล็กทรอนิกส นํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 
เชน ขอมูลดานพนักงาน ดานสภาพแวดลอม จะทําใหเกิดความรู ที่ชวยใหความเขาใจสถานภาพ
ภายในองคกร   
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      นพดล แกววิเศษ (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง เทคโนโลยี (technology) หมายถึง 
วิธีการปฏิบัติ ที่มีการจัดลําดับอยางมีรูปแบบและข้ันตอน เพ่ือที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในเรื่องของ
ความรวดเร็ว ความนาเชื่อถือ ความถูกตอง เปนตน 
      ณัฐฐิรา แสนโท (ออนไลน, ม.ป.ป.) กลาวถึง เทคโนโลยี (technology) คือ 
การใชความรู เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงาน
ทางวิทยาศาสตรทั้งสิ่งประดิษฐและวิธีการ มาประยุกตใชในระบบงานเพ่ือชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการทํางานใหดียิ่ง ขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหมีมากยิ่งข้ึน 
      เพ็ญปติ มากชู (ออนไลน, ม.ป.ป) กลาวถึง เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู
ทางวิทยาศาสตร และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาและปฏิบัติงาน 
อยางเปนระบบ โดยสามารถนําไปใชในสาขาตางๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาท่ีใช เชน เทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการแพทย เทคโนโลยีการสงคราม เปนตน 
      รสสุคนธ มกรมณี (2555, หนา 4) กลาวถึง ทักษะการใชเทคโนโลยี หมายถึง 
การเชื่อมโยงโลกเขาดวยกันผานทางเทคโนโลยีการสื่อสารสนเทศ (ICT) ทําใหมีการพัฒนาระบบและ
โปรแกรมตางๆ สําหรับการใชงาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม 
รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวัน อยางเชน google, facebook, twitter ฯลฯ ซึ่งกลายเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของผูคน ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองมี
การฝกฝนและพัฒนาอีกมาก เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและทันสมัยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
หากไมรู จักใชอยางถูกวิธีและทําใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคก็อาจจะเปนอันตรายหรือ
เกิดผลเสียหายไดมหาศาล  
      แพรดาว สนองผัน (2555, หนา 72) กลาวถึง ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการบริหารจัดการ หมายถึง ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพมีขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใชในการตัดสินใจนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารไปยังผูปกครอง ชุมชนและองคกรภายนอก รวมทั้งจัดใหมีเว็บไซตเพ่ือใหผูปกครอง
สามารถเขาไปตรวจสอบการบานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การสอนครูและผูบริหาร 
      ยัง (Yang, 2011; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 72) กลาวถึง ทักษะ
การใชเทคโนโลยี วาผูบริหารจะตองใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงเรียนจะตอง
ติดตอสื่อสารกับผูปกครองและชุมชน จึงจําเปนตองจัดใหมีเว็บไซตในการสื่อสารและยังสามารถ
ใหผูปกครองเขาไปตรวจสอบการบาน พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การสอนของครูและผูบริหาร 
ผานระบบออนไลนได 
      สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (ออนไลน, 2556) กลาวถึง มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารสามารถใชและบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้
ผูบริหารมืออาชีพจะตองสนทนาขอมูลขาวสารและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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      นิลรัตน นวกิจไพฑูรย (ออนไลน, 2556) กลาวถึง นวัตกรรม (innovation) หมายถึง 
สิ่งใหมที่กระทําซึ่งเกิดจากการใชความรู ใชความคิดสรางสรรค สิ่งใหมในที่นี้อาจจะอยูในรูปของ
ผลิตภัณฑ แนวคิด หรือกระบวนการ ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา  
      ทอมัสฮิวช (Thomas Hughes; อางถึงใน อัจฉรา เหลาบานเหนือ, 2550, หนา 14) 
กลาวถึง นวัตกรรม หมายถึง เปนการนําวิธีการใหมๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับ
การพัฒนามาเปนขั้นๆ แลว เริ่มตั้งแตการคิดคน (invention) การพัฒนา (development) 
ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติกอน (pilot project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง 
ซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  
      อัจฉรา เหลาบานเหนือ (2550, หนา 14) กลาวถึง นวัตกรรม หมายถึง 
การประดิษฐสิ่งใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว ใหทันสมัย
และการใชไดผลดีขึ้น เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มีอยูเดิม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      วิจารณ พานิช (2555, หนา 17) กลาวถึง ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
วาเนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ทุกคนจึงตองมี
ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัย
ความรูในหลายดาน ดังนี้ ความรูดานสารสนเทศความรูเก่ียวกับสื่อความรูดานเทคโนโลย ี
  สรุปไดวา ทักษะการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําสื่อเทคโนโลยีมาใชใหเขากับยุคสถานการณ มีเว็บไซต ไลน
เฟสบุค ขององคกรเพื่อเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรนําเทคโนโลยีมาใช
ในการเรียนการสอนนําเสนอผลงาน เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม แลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 
ประสบการณ และยังสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบ 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กุลชญา เท่ียงตรง (2550, หนา 79) ศึกษาการบริหารงานตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัย
พบวา การบริหารงานวิชาการตามแนวการปฏิรูปการศกึษาในภาพรวม อยูในระดับมากเรียงตามลําดับ 
คือการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรูและ
การแนะแนวการศึกษา 
 จําเรียง ไพบูลยเบ็ญจะ (2550, หนา 65) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน
ไดแก ดานเทคนิควิธี ดานมนุษย และดานการคิดรวบยอด 
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  จําลอง วารี (2550, หนา 50) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอ
สนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
  พัชรา อุดมผล (2550, หนา 169) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ทีส่งผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คอื ทักษะการตั้งเปาหมาย รองลงมาคือ ทักษะการติดตอสื่อสาร 
และทักษะดานภาวะผูนํา สวนทักษะที่นอยที่สุด คือ ทักษะการประเมินผลและการใหรางวัล 
2) การปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน
ทีจ่ัดการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา 
พบวา ทักษะการบริหารสถานศึกษาทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับภาพรวมในการปฏิบัติงานวิชาการ
ในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เพ็ญจันทร วัชรภิรมย (2551, หนา 112) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยรวมมีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
สวนใหญมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามลําดับ 
  กุณฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 68) ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา ระดับการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
คุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้น 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
นครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษา
สงผลตอคณุภาพของผูเรียน โดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  ประภัสสร หลักหาญ (2551, หนา 71) ศกึษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครกลุมธนบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน ยกเวนเรื่องผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และผูบริหารสถานศึกษาจัดบริการสื่อการเรียนการสอนและบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุดในดานคุณลักษณะดานวิชาการของผูบริหารระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม รายดานและทุกเรื่องในแตละดาน
อยูในระดับมาก 
  ปราณี พงษสุพรรณ (2551, หนา 69) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาปฐมวัย
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
โดยภาพรวม รายดาน และรายขอในแตละดานทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการจําแนกตามประสบการณทํางานของครู พบวา ไมแตกตางกันโดยภาพรวม
แตกตางกันในดานการจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การนิเทศการศกึษา และการวัดผลและการประเมิน
การจัดการเรียนรู เมือ่พิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา ดานการวางแผนงานวิชาการแตกตางกัน
ในเรื่องการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ การจัดทําแผนงานโครงการ การแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบการมอบหมายบทบาทในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและการวางแผน
ติดตามประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ดานการนิเทศการศึกษาแตกตางกันในเรื่องการจัดระบบนิเวศ การดําเนินการนิเทศการเรียนสอน 
ดานการวัดผลและการประเมินผลการจัดการเรียนแตกตางกันในเรื่องการกําหนดแนวปฏิบัติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  พีระพงศ เผาภูไทย (2551, หนา 105) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ชวงชั้นที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับมาก 
   ทับทิม ปาเงิน (2552, หนา 112) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แนวทางพัฒนา คือ ควรมีการจัดอบรม
สัมมนาเก่ียวกับการใชหลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรอันสงผลตอคุณภาพผูเรียนดานรางกาย อารมณ 
สังคม สติปญญา ความรู ทักษะและเจตคติ ดานงานการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
แนวทางการพัฒนา คือ ควรแนะนําใหครูผูสอนไดแกปญหาการเรียนแกนักเรียน โดยวิธีการ
สอนซอมเสริมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝกให
ปฏิบัติจริงและครูควรจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝงจิตใจของความเปนพลเมืองดี รักทองถิ่น มุงพัฒนา
ถิ่นกําเนิดของตนดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
แนวทางพัฒนา คือ ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหครูไดอยางเหมาะสม
ทันตอความตองการและควรกระตุนใหครูไดผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย
เพื่อประกอบการเรียนการสอนดานวัดผลและประเมินผลดีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
แนวทางการปฏิบัติ คือ ควรสงเสริมใหมีความรูในดานการวัดผลประเมินผลและควรกําหนดแนวทาง
ในการวัดและประเมินผล ระหวางภาคเรียน ปลายภาคเรียนและตลอดภาคเรียนไดอยางเหมาะสม 
สวนงานนิเทศการศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดทําแบบบันทึก
การนิเทศการสอนไดอยางชัดเจน และควรมีการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาอยางหลากหลายวิธี
ครูผูสอนใหความรวมมือและยอมรับผลการนิเทศภายใน 
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  พิสมัย สิมสีพิมพ (2552, หนา 96) ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
ทั้งโดยรวมและรายดาน มีความแตกตางกันขนาดของโรงเรียน 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน 3) ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  
  อํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 72) ศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีม
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) การทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายไดอยูในระดับมากทุกดาน 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายได
อยูในระดับมากทุกดาน 3) การทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 มีความสัมพันธทางบวก ในระดับคอนขางสูง 
  พจนารถ เจียมจิตร (2554, หนา 91) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศกึษา
ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหาร 4 ดาน คือ ดานการยอมรับซึ่งกันและกัน 
ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเปาหมาย ดานความมีมนุษยสัมพันธ และดานการมีสวนรวม
ในการทํางานรวมกัน สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 138) ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับ
การบริหารวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา 2 ผลการวิจัยพบวา พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอยคือ ทักษะ
การคดิรวบยอด ทักษะมนุษย ทักษะเทคนิค ทักษะภาวะผูนํา ทักษะดานการทํางานเปนทีม ทักษะ
การประเมินผลและการใหรางวัล โดยทักษะผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารวิชาการของ
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมหมาย อํ่าดอนกลอย (2556, หนา 6) ศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
  เรวดี ซอนเพชร (2556, หนา 153) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก 
   บุณยวรีย เศวตวงศสกุล (2557, หนา 193-194) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 
1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานมีทักษะการบริหาร
อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะดานการศึกษาและการสอน รองลงมาตามลําดับ 
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คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดานเทคนิค และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ ทักษะดานความรูความคิด  
  สงวนพงศ ชวนชม (2557, หนา 59) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 
1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 3) ความสัมพันธระหวางงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาทุกดาน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศกึษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสัมพันธพหุคูณ
ระหวางบริหารงานวิชาการดานตางๆ กับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธกันในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีการบริหารงาน 4 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และ 4) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สัมพันธ และ
สงผลโดยตรงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  คาวี เจริญจิตต (2557, หนา 121) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวม และเปนรายดานอยูในระดับมาก 2) การบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 
3) ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  แพรดาว สนองผัน (2557, หนา 46) ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ทักษะของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 11 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานมนุษย ทักษะ
ดานความคิดรวบยอด ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานการบริหาร 
ทักษะดานการวางแผน ทักษะดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะดานการประเมิน ทักษะ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ ทักษะดานการสรางทีมงาน 
โดยทักษะที่มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่สุด และมีความสอดคลองกันอันดับแรก คือ ทักษะการสราง
ทีมงาน สวนแนวโนมเปนไปไดมากและมีความเห็นสอดคลองกันอันดับสุดทายคือ ทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และการบริหารจัดการ 
  เดือนเพ็ญ บุญใหญเอก (2557, หนา 89) ศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา ดานการริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก 
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  ศศิตา เพลินจิต (2558, หนา 4) ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมการปฏิบัติ
อยูในระดับมากสุด คือ ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ทักษะดานสังคม และทักษะ
ขามวัฒนธรรมดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการเปนผูสรางหรือผูผลิต และรับผิดชอบเชื่อถือได
และการริเริ่มสรางสรรคการเปนตัวของตัวเอง โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 301) ศึกษาผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกและเปนตัวแปรสําคัญในดานการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา
ในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีคุณลักษณะโดดเดนเหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมและประสบการณทางการบริหารสถานศึกษายุคใหม เพ่ือนําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 
สามารถตอบสนองตอการแขงขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  วัชรินทร ปะนามะเก (2558, หนา 52) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ปญหา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) แนวทางการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 ไดแก การสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตร การศึกษาดูงานสถานศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนรู การดําเนินการวัดและประเมินผลดวยวิธีการ
ทีห่ลากหลาย ผูบริหารและคณะครูมีการทําวิจัยอยางนอยปละ 1 เรื่อง และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาอยูเสมอ มีการนิเทศภายในโดยผูบริหารและคณะครูอยางสมํ่าเสมอ 
มีการดูแลและชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบใชกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 
  สุวรรณา พงษผองพูล (2558, หนา 99) ศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ระดับ
การทํางานเปนทีมของสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1  
  เอกราช เครือศรี (2558, หนา 202) ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ 
  ลําเทียน เผาอาจ (2559, หนา 72) ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา การทํางานเปนทีม
ของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
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 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  แมคคารธี (McCarthy, 1971, pp. 705-A) ศึกษาบทบาทการบริหารวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี่ ซึ่งศึกษาจากกลุมตัวอยางดังนี้ ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียน หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีทัศนะแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและ
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายวชิาการ เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานดานวิชาการ การสังเกต การสอน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารดานวิชาการและความรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้กลุมตัวอยางท้ังหมดมีทัศนะไมแตกตางกัน ในเรื่องผูบริหาร
โรงเรียนควรจะมีบทบาทมีความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   เชสเตอร (Chester, 1996, pp. 286-288) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมทําใหการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารมีสมรรถภาพสูง เนื่องจากการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น ไดแก สงเสริม
ใหครใูชเทคนิคการสอนหลายๆ วิธี อภิปรายปญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศ
เพ่ือชวยเหลือครูใหม หาวิธีวิจารณงานของครูแบบติ โดยไมใหเสียกําลังใจ จัดใหมีการอบรมความรู
เก่ียวกับวิชาการศึกษาเพ่ิมเติมแกคณะครูเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการสอน และจายเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
และคาที่พักใหแกครูที่อบรมทางวิชาการ 
  เดลานีย (Delaney, 1995, p. 84) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับ
การพัฒนาของโรงเรียน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามการรับรู ของครูในโรงเรียน กรณีศึกษา
ทีเ่ขตการศึกษา Edmonton ประเทศแคนาดา ผลจากการศึกษาพบวา ครูและผู บริหารรับรูวา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผลตอการพัฒนาของโรงเรียนและขอคนพบที่สําคัญจากการวิจัยนี้
คือ แบบของภาวะผูนําของครูใหญเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความสําเร็จ งานวิจัยเสนอแนะวาการตัดสินใจ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ควรยึดการพัฒนาของโรงเรียนเปนเหตุผลสําคัญ 
  วัตสัน (Watson, 2000, p. 95) ศึกษาภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของผูนํา
ในภาคเอกชน ประเทศแคนนาดา โดยใชแบบสอบถามและการโทรศัพทสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 
ผูนําในภาคเอกชน รับรูถึงความสําคัญอยางมากเก่ียวกับกระแสโลกาภิวัฒน การมีวิสัยทัศน การทํางาน
เปนทีม ความสามารถในการเรียนรู ทักษะการสอน การเจรจาตอรอง ทักษะระหวางบุคคลจริยธรรม 
ทักษะของการเปนผูประกอบการ การแกปญหา ความคิดริเริ่ม ความอดทน การใชเทคโนโลยีและ
การตื่นตัวกับกระแสโลกาภิวัฒน เปนความสามารถที่สําคัญของผูนํา การปรับวิธีการลดขนาดกําลังคน
ในการทํางานและยอมรับในความหลากหลายของสังคมที่มีความสําคัญดวยเชนกัน นอกจากนี้
ผูนําใหความสําคัญในการท่ีจะผลักดันใหวิสัยทัศนมีการนําไปปฏิบัติขยายแนวคิดสูบริบทโลกอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเห็นความสําคัญของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนํา ควรเนนการพัฒนา
ศักยภาพผูนําท่ีมุงสอนอนาคตอยางมีวิสัยทัศนในโลกาภิวัฒน และความสามารถในดานอ่ืนๆ เชน 
การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม เพ่ือการกาวเขาสูภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21  
  รุทส แดนเซอร (Ruth Dantzer, 2000, pp. 93-96) ศึกษาผูนําที่ตองการในศตวรรษที่ 21 
ดานผูนําการตลาดตามทัศนะของชาวแคนนาดา ผลการวิจัยพบวา ผูนําดานการตลาดของผูนําภาครัฐ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในตอไปนี้ สมรรถนะ จักรวาล การมองโลกทัศนวิสัยทัศนทีมงานที่มีความสามารถ
ในการเรียนการสอน ทักษะการเจรจาตอรอง ทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล จริยธรรม ทักษะ
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ในการประกอบอาหาร การแกปญหา ความคิดริเริ่มและความแข็งแกรงจาก 20 ปที่ผานมาไปยัง
ศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดอันดับธุรกิจ เทคนิคและองคกรลดความสําคัญ ผูนําภาครัฐระบุวาโลกาภิวัฒน
เทคโนโลยีความหลากหลายและการลดขนาดเปนอิทธิพลท่ีสําคัญตอความสามารถในการเปนผูนํา
ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 ผูนําภาครัฐจัดใหมีการแกปญหาความสามารถในการเรียนรูการสอน 
จริยธรรมและทักษะในการทํางานขององคกรที่ต่ํากวาประชากรทั่วไป สาธารณะ ผูนําระดับโลกไดรับ
การจัดอันดับวาเปนสากล/มุมมองของโลกในแงของการเปนนายอําเภอมากกวานายพล ผูนําจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญมากขึ้นในความสําคัญสําหรับวิสัยทัศนทักษะการเปนผูประกอบการและ
การเจรจาตอรอง ภาครัฐ และเอกชน ไดรับการจัดอันดับความสามารถสูงสุด 5 ดาน คือ การสื่อสาร 
การทํางานเปนทีม ความเปนสากล/มุมมองของโลกและความสามารถในการเรียนรูในทํานองเดียวกัน 
ซึ่งระบุวา ความสามารถในการเรียนรูเปนความสามารถที่มีอันดับสูงสุด 
   

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 2.5.1 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ศึกษาจากแนวคิด งานวิจัยเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยไดบูรณาการจากแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 19); ศูนยสรางสรรค
ผูนํา (center creative leadeship. CCL, Online, 2014) และสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงชาติ  
(national association of secondary school principals. NASSP, 2013, Online); ฮอย, อิงลิส 
และสเตฟฟ (Hoyle, English & Steffy, 2005, n.p.; อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557, หนา 34) 
ที่จําแนกเปน 5 ทักษะ คือ 
    1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
    2) ทักษะการคิดสรางสรรค 
    3) ทักษะการแกปญหา 
    4) ทักษะการทํางานเปนทีม 
    5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
 2.5.2 การบริหารงานวิชาการ วิเคราะหตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หนา 6-7) ที่ไดกําหนดไว 8 ประการ คือ  
    1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
    2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 
    3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
    4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
    6) การนิเทศการศกึษาและการแนะแนว 
    7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในสตวรรษที่ 21 
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 152 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 152 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 
304 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการก าหนดขนาดตัวอย่าง
จากตารางของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 , p. 608) ได้กลุ ่มตัวอย่าง 
จ านวน 166 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (mulit-stage sampling) ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์ แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 166 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 83 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 83 คน 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณเทียบบัญญัติไตรยางศ์จ าแนกตาม
อ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ พิจารณาจากจ านวนสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ 
  ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างโรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ตามสัดส่วนผู้บริหาร
สถานศึกษากับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ าแนกตามอ าเภอ ด้วยวิธีการจับสลากชื่อโรงเรียน ให้ได้ครบ
ตามจ านวน ดังรายละเอียดตามตาราง 6 
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ตาราง 6  จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สังกัด 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
อ าเภอ 

 
จ านวน

สถานศึกษา 

ประชากร  
 

รวม 

กลุ่มตัวอย่าง  
 

รวม 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
หัวหน้า 

ฝ่ายวิชาการ 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
หัวหน้า 

ฝ่ายวิชาการ 
คลองเขื่อน 9 9 9 18 5 5 10 
ท่าตะเกียบ 20 20 20 40 11 11 22 
บางคล้า 19 19 19 38 10 10 20 
แปลงยาว 19 19 19 38 10 10 20 
พนมสารคาม 41 41 41 82 23 23 46 
ราชสาส์น 8 8 8 16 4 4 8 
สนามชัยเขต 36 36 36 72 20 20 40 

รวม 152 152 152 304 83 83 166 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่และ
ประสบการณ์ในท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 5 ทักษะ 28 ข้อ ได้แก่ ทักษะความเป็นผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) 5 ระดับของ 
ลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  5 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 8 ด้าน 43 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
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และกระบวนการเรียนรู้ 2) การวัดผลประเมินผลการเรียน 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) การนิเทศ
การศึกษาและการแนะแนว 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8) การส่งเสริม
ความรู้และประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
 
 3.3.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต าราแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ   
  2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหา 
  3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างเป็นการสร้างแบบสอบถามชนิดประมาณส่วนค่า 
(rating scales) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95) 
  4) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
แนะน าปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
  1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความถูกต้องของเนื้อหา (content) 
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (index of item objective 
congruence หรือ IOC) (ดูภาคผนวก ง) แล้วน าข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้    
   (1) ดร.สุนันทา โกธา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามร่ม (ด้านเนื้อหา) 
   (2) ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ (ด้านเนื้อหา) 
   (3) นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพนมสารคาม  
“พนมอดุลย์วิทยา” (ด้านภาษา) 
   (4) ดร.ลินดา นาคโปย ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
(ด้านสถิติและวิจัย) 
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   (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ด้านสถิติและวิจัย) 
  2) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับบุคคลที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับตัวอย่าง  จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชากา ร 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้ว จ านวน 30 ฉบับ ไปหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .85 
  4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.4.1 บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท าหนังสือบันทึก
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
 3.4.2 น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน าหนังสือที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 3.4.3 ผู้วิจัยบรรจุซองแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือ ส่งไปตามโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเองและส่งผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ส าหรับ
การเก็บแบบสอบถามคืนนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเองและส่งคืนทางไปรษณีย์ ในบางส่วน 
เก็บแบบสอบถามมาครบทุกฉบับ จ านวน 166 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.4 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน าผลข้อมูล
มาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการค านวณ 
หาค่าความถ่ี ร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม ในการก าหนด
มาตราส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบระดับทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น
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ผู้วิจัยได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  4.51-5.00 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม ในการก าหนด
มาตราส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้น ผู้วิจัย
ได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมินของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  4.51-5.00 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Prarson’s product monment correlation 
coefficient) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2546, 
หน้า 110) ดังนี้ 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน 
แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามหรือผกผันกัน ส าหรับ
การพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บวก 0.80-1.00 หมายความว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บวก 0.60-0.79 หมายความว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับมาก 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บวก 0.40-0.59 หมายความว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
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  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บวก 0.20-0.39 หมายความว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับน้อย 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บวก 0.01-0.19 หมายความว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 
 3.4.5 การวิเคราะห์ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ
ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  
 3.6.2 วิเคราะห์แบบสอบถามทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.3 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สถิติที่ใช้ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson,s product moment correlation coefficient) 
 3.6.4 การวิเคราะห์ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
โดยใช้วิธี stepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ทีส่งผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน
3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ 
วุฒิการศกึษา ตําแหนงหนาที ่และประสบการณในการทํางาน  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
 ตอนที่ 5 ผลการวิ เคราะหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  
4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติที่ใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

t   แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 S.E.b  แทน  ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
 R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2   แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
 b   แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
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     แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน  
  p  แทน  คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ 
       สมมติฐาน 
  S.E.est แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
  a  แทน  คาคงท่ี 
   F    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
  *p≤.05 แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  X1  แทน  ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
  X2  แทน  ทักษะการคิดสรางสรรค 
  X3  แทน  ทักษะการแกปญหา 
  X4  แทน  ทักษะการทํางานเปนทีม 
  X5  แทน  ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
  X  แทน ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  Y1  แทน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
  Y2  แทน  การวัดผล ประเมินผลการเรียน 
  Y3  แทน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  Y4  แทน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  Y5  แทน การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  Y6   แทน  การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 
  Y7  แทน  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  Y8  แทน  การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
  Y  แทน  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
  r  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  y´  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 
  Z´  แทน  สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
เพศ อายุวุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน  
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ตาราง 7  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม        
             จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน  
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
    ชาย 77 46.39 
    หญิง 89 53.61 

รวม 166 100.00 
2. อาย ุ   
    25-30 ป 17 10.24 
    31-35 ป 7 4.22 
    36-40 ป 24 14.46 
    41-45 ป 24 14.46 
    46-50 ป 19 11.45 
    51 ปขึ้นไป 75 45.18 

รวม 166 100.00 
3. วุฒิการศึกษา   
    ปริญญาตร ี 69 41.57 
    ปริญญาโท 95 57.23 
    ปริญญาเอก 2 1.20 

รวม 166 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่   
    ผูบริหารสถานศึกษา 83 50.0 
    หัวหนาฝายวิชาการ 83 50.0 

รวม 166 100.00 
5. ประสบการณในการทํางาน   
    นอยกวา 5 ป 23 13.86 
    5-10 ป 28 16.87 
    11-15 ป 14 8.43 
    มากกวา 15 ป 101 60.84 

รวม 166 100.00 

 
 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มากท่ีสุด จํานวน 89 คน 
คิดเปนรอยละ 53.61 เพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 46.39 ชวงอายุมากที่สุด คือ 51 ปขึ้นไป 
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 45.18 รองลงมาคือ ชวงอายุ 36-40 ป และ 41-45 ป จํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 14.46 ชวงอายุ 46-50 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.45 ชวงอายุ 25-30 ป 
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จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.24 ชวงอายุ 31-35 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.22 วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท มากท่ีสุด คือ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 57.23 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 69 คน 
คิดเปนรอยละ 41.57 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ประสบการณในการทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณในการทํางาน มากกวา 15 ป จํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 60.84 รองลงมา ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 
16.87 ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.86 และ
ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.43 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง 8   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 4.39 .51 มาก 2 
2. ทักษะการคิดสรางสรรค 4.39 .52 มาก 3 
3. ทักษะการแกปญหา 4.29 .55 มาก 4 
4. ทักษะการทํางานเปนทีม 4.44 .54 มาก 1 
5. ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 4.24 .60 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.35 .48 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.35) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทักษะการทํางานเปนทีม ( X = 4.44) รองลงมาคือ ทักษะ
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ( X = 4.39) ทักษะการคิดสรางสรรค ( X = 4.39) ทักษะการแกปญหา  
( X = 4.29) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล ( X = 4.24) 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21      
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะความเปนผูนํา 
            ที่มีวิสัยทัศน 
 

ดานทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดภาพลักษณในอนาคต 
    ของสถานศึกษาชัดเจน 

4.40 .59 มาก 2 

2. ผูบริหารสถานศึกษาไดกําหนดทิศทางการบริหาร 
    ที่ชัดเจนสอดคลองกับแนวนโยบายบริบทของ 
    สถานศึกษาบนพ้ืนฐานความเปนไปได 

4.37 .64 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหครูทุกคนมีสวนรวม 
    กําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่สอดคลองกับ 
    วิสัยทัศน 

4.36 .64 มาก 5 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงจูงใจใหครู 
    มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

4.38 .63 มาก 3 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการนํา 
    วิสัยทัศนสูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาไปสูเปาหมาย 

4.42 .60 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.39 .51 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.39) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงม่ันในการนําวิสัยทัศน
สูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาไปสูเปาหมาย ( X = 4.42) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดภาพลักษณ
ในอนาคตของสถานศึกษาชัดเจน ( X = 4.40) และผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงจูงใจใหครู
มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ( X = 4.38) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ใหครูทุกคนมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ( X = 4.36)  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการคิดสรางสรรค 
 

ดานทักษะการคดิสรางสรรค 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถปรับตัว 
    ใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงได 

4.49 .63 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศกึษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
    ในการพัฒนาทํางาน 

4.43 .65 มาก 3 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน 
    แผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

4.38 .62 มาก 4 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปดใจรับฟงความคดิเห็นและ 
    ขอเสนอแนะจากผูอ่ืน 

4.48 .67 มาก 2 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศ 
    ในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคได 

4.37 .65 มาก 5 

6. ผูบริหารสถานศกึษามีความคิดนอกกรอบคิด 
   สิ่งแปลกใหมไมซ้ํากับความคิดคนอื่น 

4.17 .67 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.39 .52 มาก  

  
 จากตาราง 10 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.39) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงได ( X = 4.49) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปดใจรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน ( X = 4.48) และผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ในการพัฒนาทํางาน ( X = 4.43) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความคิด
นอกกรอบ คิดสิ่งแปลกใหมไมซ้ํากับความคิดคนอ่ืน ( X = 4.17) 
 
ตาราง 11   คาเฉลีย่และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21              
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการแกปญหา 
 

ดานทักษะการแกปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชประสบการณ  
    ขอมูล สารสนเทศ มาวิเคราะหสถานการณ 

4.29 .64 มาก 4 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะหถึงสาเหตุ 
    ปญหาในสถานศึกษา 

4.32 .63 มาก 2 
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ตาราง 11   (ตอ) 
 

ดานทักษะการแกปญหา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาที่มี 
   ความซับซอนอยางเปนข้ันตอน เปนระบบ  
   มีประสิทธิภาพ 

4.21 .67 มาก 6 

4. ผูบริหารสถานศึกษาคดิคนวิธีการแกปญหา 
   ที่หลากหลายพิจารณาตัดสินเลือกแนวคิด 
   ในการแกปญหาใหดีที่สุด 

4.25 .65 มาก 5 

5. ผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมกันเลือกวิธีการ 
   แกไขปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค 

4.32 .69 มาก 3 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงขอขัดแยงที่เกิดขึ้น  
   ใหทุกฝายเสนอแนวทางการแกปญหารวมกัน 
   โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

4.37 .71 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.29 .55 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.29) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษารับฟงขอขัดแยงที่เกิดข้ึน ใหทุกฝายเสนอ
แนวทางการแกปญหารวมกันโดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ( X = 4.37) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาและครู รวมกันเลือกวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค ( X = 4.32) และ
ผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะหถึงสาเหตุปญหาในสถานศึกษา ( X = 4.32) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนอยางเปนขั้นตอน เปนระบบ 
มีประสิทธิภาพ ( X = 4.21) 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการทํางาน 
              เปนทีม 
 

ดานทักษะการทํางานเปนทีม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใหครูสรางปฏิสัมพันธ 
    ที่ดีตอกันใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.45 .68 มาก 4 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศของ 
    การปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะการสราง 
    ขวัญกําลังใจแกขาราชการครูทุกคนมีอิสระ 
    ที่จะแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 

4.46 .67 มาก 3 

3. ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการวางแผน  
    รับผิดชอบงานรวมกัน มีเปาหมายทิศทางเดียวกัน  
    ในการปฏิบัติงาน 

4.46 .65 มาก 2 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเคารพใหเกียรติ 
    ทีมงาน เห็นคณุคาของบทบาทผูรวมงาน 

4.51 .63 มากที่สุด 1 

5. ผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายงานใหตรงกับ 
    ความถนัดของครูแตละคนกระตุนใหครูทํางาน 
    อยางเต็มที่เต็มความสามารถ 

4.39 .68 มาก 6 

6. ผูบริหารสถานศึกษา ครูรวมกันสรางผลงาน 
    ใหบรรลุเปาหมาย ตามภารกิจของโรงเรียน     
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
    การบริหารงานนําไปสูความสําเร็จ 

4.39 .65 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.44 .54 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการทํางานเปนทีมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.44) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน 
เห็นคุณคาของบทบาทผูรวมงาน ( X = 4.51) รองลงมา คือผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการวางแผน 
รับผิดชอบงานรวมกัน มีเปาหมายทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ( X = 4.46) และผูบริหารสถานศึกษา
สรางบรรยากาศของการปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะการสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูทุกคน
มีอิสระที่จะแสดงความรูสึกและความคิดเห็น ( X = 4.46) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา มอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของครูแตละคนกระตุนใหครูทํางานอยางเต็มที่
เต็มความสามารถ ( X = 4.39) 
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ตาราง 13   คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะเทคโนโลยี  
              นวัตกรรม ดิจิทัล 
 

ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลย ี
    สมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 .71 มาก 3 

2. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหสถานศึกษา 
    มีเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย ในการติดตอสื่อสาร 
    เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

4.28 .71 มาก 2 

3. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครู 
    นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนนําเสนอ 
    ผลงาน 

4.33 .66 มาก 1 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
    กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ใหกับผูมี 
    สวนเก่ียวของใหทราบ 

4.17 .71 มาก 5 

5. ผูบริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนขอมูล  
    ความรู ประสบการณ และจัดเก็บขอมูลได 
    อยางเปนระบบ 

4.18 .71 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.24 .60 มาก  

 
  จากตาราง 13 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.24) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน
ใหครูนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนนําเสนอผลงาน ( X = 4.33) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา สนับสนุนใหสถานศึกษามีเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย ในการติดตอสื่อสารเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ( X = 4.28) และผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
( X = 4.22) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของสถานศกึษา ใหกับผูมีสวนเก่ียวของใหทราบ ( X = 4.17) 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 
ตาราง 14   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 4.30 .52 มาก 2 
2. การวัดผล ประเมินผลการเรียน 4.33 .52 มาก 1 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4.10 .60 มาก 7 
4. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.20 .60 มาก 4 
5. การพัฒนาแหลงเรียนรู 4.16 .62 มาก 5 
6. การนิเทศการศกึษาและการแนะแนว 4.15 .56 มาก 6 
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   4.24 .66 มาก 3 
8. การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือ 
   ในการพัฒนาวิชาการ 

4.08 .63 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.20 .52 มาก  

 
            จากตาราง 14 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.20) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การวัดผล ประเมินผลการเรียน ( X = 4.33) รองลงมา คือ 
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ( X = 4.30) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ( X = 4.24) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ ( X = 4.08) 
 
ตาราง 15   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร 
               และกระบวนการเรียนรู 
 

ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมครูในการจัดทํา 
   หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  
   เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.26 .71 มาก 6 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
2. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูวิเคราะหหลักสูตร   
    เพ่ือนําไปใชจัดทําแผนการสอน 

4.22 .62 มาก 8 

3. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูออกแบบกิจกรรม   
    การเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

4.27 .66 มาก 5 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่น 
    มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 
    ใหเขากับเนื้อหาสาระ 

4.19 .63 มาก 9 

5. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูนําหลักสูตรไปใช 
    ในการจัดการเรียนการสอน 

4.39 .65 มาก 2 

6. ผูบริหารสถานศึกษา นิเทศการใชหลักสูตร การติดตาม 
    ประเมินผลการใชหลักสูตร 

4.34 .65 มาก 4 

7. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูทําแผนการจัด 
    การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.38 .66 มาก 3 

8. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมการจัดบรรยากาศ  
   สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 

4.43 .62 มาก 1 

9. ผูบริหารสถานศึกษา มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ 

4.25 .67 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.30 .52 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.30) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน ( X = 4.43) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา กําหนดใหครูนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.39) และผูบริหาร
สถานศึกษา สงเสริมใหครูทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 4.38) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการใหเขากับเนื้อหาสาระ ( X = 4.19)  
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ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวัดผล ประเมินผล 
              การเรียน 
 

ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ 
   เก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา 

4.30 .59 มาก 3 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทํา 
   แผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา 
   ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  
   สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 

4.28 .63 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูดําเนินการ 
   วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ดานความรู  
   ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม     
   โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 

4.48 .64 มาก 1 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนาเครื่องมือ 
   วัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

4.25 .62 มาก 5 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู ใชวิธีการวัด 
   ที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพ่ือใหทราบ 
   ขอบกพรองความกาวหนาของผูเรียน 

4.32 .64 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.33 .52 มาก 

 
 จากตาราง 16 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.33) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูดําเนินการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ดานความรู  ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม 
โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง ( X = 4.48) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู 
ใชวิธีการวัดที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพ่ือใหทราบขอบกพรองความกาวหนาของผูเรียน ( X = 4.32) 
และผูบริหารสถานศึกษา กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา 
( X = 4.30) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลใหไดมาตรฐาน ( X = 4.25) 
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ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
              คุณภาพการศึกษา 
 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการและ  
    พัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา 

4.20 .65 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับชุมชน 
    ในการเผยแพรผลงานวิจัยของสถานศกึษาตอสาธารณชน 

3.99 .70 มาก 5 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย นําผลการวิจัย  
    มาใชแกปญหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

4.08 .71 มาก 3 

4. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหครูเผยแพรงานวิจัย 
    ในชั้นเรียนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4.04 .75 มาก 4 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักและความเขาใจ 
    ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.19 .73 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.10 .60 มาก  

  
 จากตาราง 17 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.10) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา ( X = 4.20) รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา
สรางความตระหนักและความเขาใจในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ( X = 4.19) และผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย นําผลการวิจัยมาใชแกปญหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ( X = 4.08) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับชุมชนในการเผยแพร
ผลงานวิจัยของสถานศึกษาตอสาธารณชน ( X = 3.99) 
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ตาราง 18   คาเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัด 
               สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
               และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา  
    การใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.13 .64 มาก 4 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนในการจัดหาสื่อ  
    นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใชในการเรียนการสอน 

4.28 .66 มาก 1 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความรวมมือกับ 
    องคกรในทองถิ่น หนวยงานสถาบันอ่ืนในการผลิต 
    จัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 

4.20 .76 มาก 3 

4. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ  
    นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.26 .69 มาก 2 

5. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน 
    การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน  
    เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 

4.12 .73 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.20 .60 มาก  

  
 จากตาราง 18 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.20) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใชในการเรียนการสอน ( X = 4.28) รองลงมา คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

( X = 4.26) และผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความรวมมือกับองคกรในทองถิ่น หนวยงาน

สถาบันอ่ืนในการผลิตจัดหาสื่อ เพื่อการเรียนการสอน ( X = 4.20) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารสถานศกึษา สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน ( X = 4.12)  
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ตาราง 19  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด  
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการสํารวจแหลงเรียนรู  
   ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 

4.19 .69 มาก 2 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู 
    ในกระบวนการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุม 
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.24 .72 มาก 1 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหเผยแพรแหลงเรียนรู  
    แกครูในสถานศึกษาอ่ืน ในบริเวณใกลเคียง 

4.07 .71 มาก 4 

4. ผูบริหารสถานศกึษาประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน  
    ในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน เพ่ือพัฒนา 
    ใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอการเรียน 

4.15 .69 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.16 .62 มาก  

 
 จากตาราง 19 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.16) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู
ในกระบวนการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น ( X = 4.24) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา จัดใหมีการสํารวจแหลงเรียนรู ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.19) และผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
ในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน เพ่ือพัฒนาใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอการเรียน 
( X = 4.15) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหเผยแพรแหลงเรียนรู 
แกครูในสถานศึกษาอื่น ในบริเวณใกลเคยีง ( X = 4.07) 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการนิเทศการศึกษาและ               
              การแนะแนว 
 

ดานการนิเทศการศกึษาและการแนะแนว 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการประชุมชี้แจง แตงตั้ง 
    คณะกรรมการการนิเทศภายใน 

4.20 .65 มาก 2 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการ  
    ของสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ 

4.16 .63 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน 
    ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.20 .66 มาก 3 

4. ผูบริหารสถานศึกษาระบบจัดใหมีระบบการแนะแนว 
    ทางวิชาการโดยเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือนักเรียน 

4.22 .63 มาก 1 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติม 
    ในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว 

4.05 .73 มาก 7 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดกระบวนการ 
    เรียนการสอนในการชวยเหลือผูเรียนใหรูจัก เขาใจตนเอง  
    สามารถเลือกวิชาเรียนไดตามความถนัดของตนเอง 

4.10 .66 มาก 5 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยน 
    เรียนรู ประสบการณดานการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น 
    หรือในเครือขาย 

4.08 .78 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.15 .56 มาก  

  
 จากตาราง 20 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการนิเทศการศึกษาและการแนะแนว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.15) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาระบบจัดใหมีระบบการแนะแนว 
ทางวิชาการโดยเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือนักเรียน ( X = 4.24) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ดําเนินการประชุมชี้แจง แตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน ( X = 4.20) และผูบริหารสถานศึกษา
ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา ( X = 4.20) 
สวนขอที่มีคา เฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู ไดรับความรู เ พิ่ม เติม
ในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว ( X = 4.05) 
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ตาราง 21  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน สังกัด  
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาระบบ 
              ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระบบโครงสราง  
    องคกร ใหสามารถรองรับระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.25 .72 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ไดมีการวางแผนพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา นําแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    ภายในสถานศกึษาไปปฏิบัติ 

4.22 .73 มาก 4 

3. ผูบริหารสถานศึกษากํากับติดตาม ตรวจสอบ 
    ปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการประกัน 
    คุณภาพภายนอก 

4.23 .70 มาก 2 

4. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ 
    ในการปรับปรุง พัฒนาระบบคณุภาพภายใน 
    กับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

4.23 .73 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.24 .66 มาก  

 
 จากตาราง 21 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.24) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระบบ
โครงสรางองคกร ใหสามารถรองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.25) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษากํากับติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพภายนอก ( X = 4.23) และผูบริหาร
สถานศึกษาประสานความรวมมือในการปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพภายในกับสถานศึกษาและ
หนวยงานอ่ืน ( X = 4.23) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ไดมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศกึษา นําแผนการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศกึษาไปปฏิบัติ ( X = 4.22) 
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ตาราง 22  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด  
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสงเสริมความรู และ 
              ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
 

ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม 
    ในกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูประสบการณรวมกัน 

4.16 .70 มาก 1 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสํารวจ 
    ความตองการการสนับสนุนทางวิชาการของชุมชน 

4.02 .71 มาก 3 

3. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีศูนยวิชาการ 
    ในสถานศึกษาเพ่ือเปนแหลงรูทางวิชาการ 
    ใหแกชุมชน 

3.99 .70 มาก 4 

4. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ  
    ในการสรางเครือขายรวมกันกับองคกรอ่ืน  
    เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการไดอยางเหมาะสม 

4.12 .71 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 .63 มาก  

 
 จากตาราง 22 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
รวมกัน ( X = 4.16) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือในการสรางเครือขายรวมกัน
กับองคกรอ่ืน เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการไดอยางเหมาะสม ( X = 4.12) และผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีการสํารวจความตองการการสนับสนุนทางวิชาการของชุมชน ( X = 4.02) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีศูนยวิชาการในสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงรูทางวิชาการ
ใหแกชุมชน ( X = 3.99) 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  
 
ตาราง 23  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน 
              วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y 
X1 1.00       
X2 .800* 1.00      
X3 .787* .807* 1.00     
X4 .739* .774* .788* 1.00    
X5 .636* .630* .710* .631* 1.00   
X .890* .901* .924* .886* .825* 1.00  
Y .734* .680* .746* .765* .760* .835* 1.00 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ * p ≤ .05 
  
 จากตาราง 23 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .835) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 รายดานพบวา มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เรียงตามลําดับ คือ ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการทํางานเปนทีมกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (rx4y = .765) รองลงมา ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (rx5y = .760) ทักษะการแกปญหากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน (rx3y = .746) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
(rx1y = .734) และดานที่มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ ทักษะการคิดสรางสรรคกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน (rx2y = .680) 
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความแตกตางของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยการวเิคราะหความแปรปรวนแสดงดังตาราง 24 
 
ตาราง 24  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

modal SS df MS F sig 
resgression 32.053 4 10.684 148.189 .000 

residual 11.680 162 .072   
total 43.733 165    

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ * p≤ .05 
 
 จากตาราง 24 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 พบวา มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณตอไป 
 
ตาราง 25  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ 

               การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                          ฉะเชิงเทรา เขต 2 

  

ตัวแปร b S.E.b   
t     sig 

คาคงที่ (constant) .301 .191 - 1.577* .117 
ทักษะการทํางานเปนทีม (X4) .333 .060 .351 5.537 .000 
ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล (X5) .340 .047 .397 7.171 .000 
ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (X1) .222 .064 .222 3.487 .001 
คาคงที่ (a) = .301 
R = .856, R2 = .733, S.E.est = .269, F = 12.156, p = .001 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ * p≤ .05 
 
 จากตาราง 25 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนคือทักษะการทํางานเปนทีม (X4) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล (X5) ทักษะ
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (X1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ 
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(R2) เทากับ .733 แสดงวา สามารถรวมกันทํานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 73.3 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  
  y´ = a + b1 X1+ b2 X2+b3 X3+b4 X4+b5 X5 
  y´= .301 + .333X4 + .340X5 + .222X1 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
  Z´=.351X4 + .397X5 + .222X1 
 สวนทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการแกปญหา ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ซึ่งสรุปตามลําดับ ดังนี ้
 วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพื่อศึกษาระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
   4) เพื่อศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สมมติฐานการวิจัย 
   1) ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 มีความสัมพันธทางบวกกับ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยางนอย 1 ทักษะที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 โรงเรียน โดยแบงเปน
ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 152 คน และหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 152 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 
304 คน 
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการกําหนดขนาด
ตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 166 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (mulit-stage sampling) แบงเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 83 คน หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 83 คน 
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 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดาํเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
   1) บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทําหนังสือบันทึก
โดยผานอาจารยที่ปรึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 
   2) นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบแลวเสนอตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
   3) ผูวิจัยบรรจุซองแบบสอบถามพรอมกับหนังสือ สงไปตามโรงเรียนกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง และสงผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สําหรับ
การเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเองและสงคืนทางไปรษณียในบางสวน 
เก็บแบบสอบถามมาครบทุกฉบับ จํานวน 166 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
   4) นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และ
นําผลขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลตอนที ่1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามโดยการคํานวณหา
คาความถ่ี รอยละและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
   2) วิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณา
คาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามของผูใหขอมูล และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายเปนรายขอ รายดาน และโดยภาพรวม 
   3) วิเคราะหขอมูลตอนที่ 3 เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยพิจารณา
คาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามของผูใหขอมูล และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายเปนรายขอ รายดาน และโดยภาพรวม 
   4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
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เขต 2 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient) 
   5) วิเคราะหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชวิธี stepwise 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มากที่สุด จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 
53.61 เพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 46.39 ชวงอายุมากที่สุด คือ 51 ปขึ้นไป จํานวน 75 คน 
คิดเปนรอยละ 45.18 รองลงมา คือ ชวงอายุ 36-40 ป และ 41-45 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
14.46 ชวงอายุ 46-50 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.45 ชวงอายุ 25-30 ป จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 10.24 ชวงอาย ุ31-35 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.22 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
มากที่สุด คือ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 57.23 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 69 คน 
คิดเปนรอยละ 41.57 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.20 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ประสบการณในการทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณในการทํางาน มากกวา 15 ป จํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 60.84 รองลงมา ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 
16.87 ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.86 และ
ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.43 
 5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ ทักษะการทํางานเปนทีม รองลงมาคือ ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ทักษะ
การคดิสรางสรรคทักษะการแกปญหา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ดิจิทัล 
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
   1) ดานทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน เห็นคุณคาของบทบาทผูรวมงาน 
รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการวางแผน รับผิดชอบงานรวมกัน มีเปาหมายทิศทางเดียวกัน 
ในการปฏิบัติงาน และผูบริหารสถานศึกษา สรางบรรยากาศของการปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะ
การสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความรูสึกและความคิดเห็น สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของครูแตละคนกระตุน
ใหครูทํางานอยางเต็มที่เต็มความสามารถ  
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   2) ดานทักษะความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาไปสู
เปาหมาย รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดภาพลักษณในอนาคตของสถานศึกษาชัดเจนและ
ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงจูงใจใหครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยทีสุ่ด คือ ผูบริหารสถานศึกษาใหครูทุกคนมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน 
     3) ดานทักษะการคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงได รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศกึษาเปดใจรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูอ่ืน
และผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม สรางสรรคในการพัฒนาทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดนอกกรอบ คิดสิ่งแปลกใหมไมซ้ํากับความคิดคนอ่ืน 
    4) ดานทักษะการแกปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารสถานศึกษารับฟงขอขัดแยงที่เกิดขึ้น ใหทุกฝายเสนอแนวทางการแกปญหารวมกัน
โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมกันเลือกวิธีการแกไข
ปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค และผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะหถึงสาเหตุปญหา
ในสถานศึกษาสวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาที่มีความซับซอน
อยางเปนขั้นตอน เปนระบบ มีประสิทธิภาพ    
     5) ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
นําเสนอผลงานรองลงมาคือ ผูบริหารสถานศกึษา สนับสนุนใหสถานศึกษามีเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย 
ในการติดตอสื่อสารเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของสถานศกึษา ใหกับผูมีสวนเก่ียวของใหทราบ  
 5.1.3 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ  
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
    1) ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
ดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง รองลงมาคือ 
ผูบริหารสถานศกึษาสงเสริมใหครู ใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย มีความยุติธรรม เพ่ือใหทราบขอบกพรอง
ความกาวหนาของผูเรียน และผูบริหารสถานศึกษา กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
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ประเมินของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู พัฒนา
เครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
        2) ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม 
แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูนําหลักสูตร
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูทําแผนการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการใหเขากับเนื้อหาสาระ  
    3) ดานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คอื ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระบบโครงสรางองคกร ใหสามารถ
รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมาคอื ผูบริหารสถานศึกษากํากับติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสู
การประกนัคุณภาพภายนอก และผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือในการปรับปรุง พัฒนา
ระบบคุณภาพภายในกับสถานศกึษาและหนวยงานอ่ืน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คอื ผูบริหารสถานศึกษา 
ไดมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา นําแผนการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาไปปฏิบัติ   
    4) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือใชในการเรียนการสอน รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
สรางความรวมมือกับองคกรในทองถิ่น หนวยงานสถาบันอื่นในการผลิตจัดหาสื่อ เพ่ือการเรียนการสอน 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
    5) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูในกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการสํารวจแหลงเรียนรู 
ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา
ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน เพื่อพัฒนา
ใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอการเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมใหเผยแพรแหลงเรียนรู แกครูในสถานศกึษาอื่น ในบริเวณใกลเคยีง 
    6) ดานการนิเทศการศึกษาและการแนะแนว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คอืผูบริหารสถานศึกษาระบบจัดใหมีระบบการแนะแนวทางวิชาการโดยเชื่อมโยง
กับระบบชวยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการประชุมชี้แจง แตงตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศภายใน และผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบ
ทีห่ลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม
ใหครูไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว   
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    7) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักและความเขาใจ
ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย นําผลการวิจัย
มาใชแกปญหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูสวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ประสาน
ความรวมมือกับชุมชนในการเผยแพรผลงานวิจัยของสถานศกึษาตอสาธารณชน               
    8) ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศกึษาประสานความรวมมือ ในการสรางเครือขายรวมกันกับองคกรอ่ืน เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ
ไดอยางเหมาะสม และผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีการสํารวจความตองการการสนับสนุนทางวิชาการ
ของชุมชน สวนขอที่มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีศูนยวิชาการในสถานศึกษา
เพ่ือเปนแหลงรูทางวิชาการใหแกชุมชน 
 5.1.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
 ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 มีความสัมพันธทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .835) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.5 ผลการวิ เคราะหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
       ผลการศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในดานทักษะการทํางานเปนทีม 
(X4) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล (X5) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (X1) สงผลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถรวมกันทํานายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดรอยละ 73.30 
จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสวนดานทักษะการคิดสรางสรรค (X2) ทักษะการแกปญหา (X3) 
ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี ้
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 5.2.1 จากการศึกษาระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557, หนา 46) ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ทักษะ
ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 3 
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558, หนา 99) 
ศึกษาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
คาวี เจริญจิตต (2557, หนา 121) ศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม และเปนรายดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุณยวรีย เศวตวงศสกุล (2557, หนา 193-194) ศึกษาทักษะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อยูในระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือก ไมวาจะเปนคุณสมบัติ 
ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิทางการศกึษา เพ่ือใหมีคุณลักษณะตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยวิชาชีพ 
ประสบการณจากการทํางาน ผูบริหารตองเขารับการฝกอบรมและพัฒนาจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา กอนการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
รวมทั้งการเสริมสรางความรูและประสบการณใหผูบริหารสถานศึกษาดวยการศึกษาดูงานท้ังในประเทศ
และตางประเทศ อบรมเกี่ยวกับทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานดานตางๆ นอกจากนี้ จากการที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบประกอบวิชาชีพ 
เพ่ือใหเปนหลักประกันใหแกสาธารณชนวา ผูถือใบอนุญาตเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและสามารถนําไปบริหารงานทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานงบประมาณ เพื่อนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายได
เปนอยางดี ซึ่งผูบริหารสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาโท และประสบการณทํางาน
มากกวา 15 ป จากเหตุผลดังกลาวยอมสงผลใหผูบริหารเกิดทักษะและความชํานาญในการบริหาร
จัดการศึกษามากขึ้น โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงาน
ทีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุน พัฒนา
ผูเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จําเปนตองมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
อยางมืออาชีพ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 49) นอกจากนี้
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การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดย มุงใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ
ของผู เรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ซึ่งเปนปจจัยสําคญัใหสถานศึกษามีความเขมแขง็ในการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33) 
สอดคลองกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม (2553, หนา 11) กลาวถึงความสําคัญทักษะการบริหาร 
เปนเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคการ เพ่ือใหกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการบริหารงาน
ใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูและทักษะที่เกี่ยวกับ
ศาสตรการบริหาร ผูบริหารตองประยุกตเอาความรู หลักการ และทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมในชวงเวลานั้นๆ สอดคลองกับ ชัยยนต เพาพาน 
(2558, หนา 303) กลาวถึงความสําคัญทักษะการบริหาร วาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหาร การเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชการกําหนดยุทธศาสตรและนําไปสูการปฏิบัติในอนาคต สอดคลองกับ
แนวคิด วิจารณ พานิช (2558, หนา 14) กลาวถึงความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาไทย 
ในศตวรรษที่ 21 วาตองบริหารการสรางคนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาตนรอบดาน เพ่ือสราง 3L 
คือ Student Learning, Teacher Learning, Systems Learning ตองบริหารใหได ระบบการศึกษา
ที่รับผิดชอบตอผลงานในทุกระดับ ทุกดาน และระบบที่เปดจะมีความสําคัญรอบดานคือ เชื่อมโยงกับ
สังคมเปน change & learning management การบริหารศึกษาไทยตองบริหารเพ่ือเรียกคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพครูใหตอเนืองและยั่งยืน  
 จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   1) จากการศึกษาระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานทักษะการทํางานเปนทีม 
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1 ทั้งนี้เพราะ การทํางานเปนทีม 
มคีวามสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา ในดานการปฏิบัติงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน 
วางแผนรับผิดชอบงานรวมกัน ทุกสวนมีสวนรวมในการทํางานและแกปญหาโดยมีเปาหมายเดียวกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณาพงษ ผองพูล (2558, หนา 99) ศึกษาการทํางานเปนทีมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
พบวา ระดับการทํางานเปนทีมของสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากและอยูใน
อันดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ลําเทียน เผาอาจ (2559, หนา 72) ศึกษาการทํางานเปนทีม
ของขาราชการครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา 
การทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 72) ศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับ
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การบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา 
การทํางานเปนทีมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม เพราะสถานศึกษาแตละแหงสวนใหญ
มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน จําเปนจะตองอาศัยการรวมมือทั้งในดานทักษะความรู
ของแตละบุคคลการมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน มีความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน และมีการวางแผน
รับผิดชอบงานรวมกัน จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงค ดังนั้นการทํางาน
เปนทีมมีความสําคัญตอการทํางานในสถานศึกษาเปนอยางมาก ไมเพียงแตทีมงานจะชวยใหวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาไปสูเปาหมายเทานั้น แตทีมยังเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางาน
ของสถานศึกษาอีกดวย สอดคลองกับ มาลัยพร บุตรดี (2550, หนา 32) กลาวถึง การทํางานเปนทีม 
คือ การที่บุคคลมาปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหบรรจุจุดมุงหมายที่กําหนดไวรวมกัน สอดคลองกับ จรุณี 
เกาเอ้ียน (2557, หนา 69-71) กลาวถึง การทํางานเปนทีม มีความสําคัญในทุกองคกร และเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเพื่อใหไปสูความสําเร็จ
สอดคลองกับ พจนีย มั่งคั่ง (2559, หนา 244) กลาวถึง ทีม เปนกลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน 
มปีฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
และผูรวมงานตางมีความพอใจในการทํางานนั้น สอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันทน (2551, หนา 63-64) 
กลาวถึง ความสําคัญของการสรางทีมงาน คือ เปนกระบวนการสรางความสัมพันธภาพในกลุม 
มุงปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธที่มีตอกันระหวางสมาชิก ใหมีประสิทธิผลของกลุมสูงขึ้นได 
เพ่ือมีการวางแผนที่มีจุดมุงหมายในการปรับหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ผานการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
และไดรับการยอมรับในหนวยงาน ในการสรางทีมมีวัตถุประสงคพ้ืนฐานในการปรับปรุงความสามารถ 
การแกปญหาระหวางสมาชิกของกลุม ดวยการทํางานรวมกันตามที่ตั้งเปาหมายไวสอดคลองกับแนวคิด
ของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 33) กลาวถึงลักษณะการทํางานเปนทีม คือ การแสดงความสามารถ
ในการทํางานอยางไดผล มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน มีความยืดหยุน ประนีประนอม เพ่ือบรรลุเปาหมาย 
แสดงความรับผิดชอบรวมกัน ในการทํางานท่ีตองทํารวมกัน และเห็นคาของบทบาทของผูรวมทีม
การทํางานเปนทีมประสบผลสําเร็จได ประกอบดวย บรรยากาศการทํางานที่เปนกันเองมีความอบอุน 
ไววางใจซึ่งกันและกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย มีความเขาใจ ใหกําลังใจ  
     จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก 
   2) จากการศึกษาระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวาดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และอยูในอันดับสุดทาย ทั้งนี้เพราะ ผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ การใชสื่อเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล และการเผยแพรขอมูลสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน สอดคลองกับ ดวงกมล กิ่งจําปา (2555, 
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หนา 78-79) ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
งานเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ ทิพวัลย นนทเภท (2559, หนา 47) ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
ณัฐกรณ หิรัญชาติ (2558, หนา 57) ศึกษาบทบาทผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
ในสถานศึกษา พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มีนโยบายการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2558, หนา 49) เพื่อสนองนโยบาย
เรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ ในดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียน โดยมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนา และสงเสริมงานเทคโนโลยีระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาบางสวน 
อาจยังไมสามารถใชทักษะเทคโนโลยี สมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร อีกท้ังยังขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เชน การใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขาดการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนใหผูที่เก่ียวของไดทราบ และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูคอนขางนอย รวมไปถึง
การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบเทาที่ควร จึงสงผลใหทักษะดานการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสอดคลองกับ รสสุคนธ มกรมณี (2555, หนา 4) กลาวถึง ทักษะ
การใชเทคโนโลยี วาเปนการเชื่อมโยงโลกเขาดวยกันผานทางเทคโนโลยีการสื่อสารสนเทศ (ICT) 
ทําใหมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมตางๆ สําหรับการใชงาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และวัฒนธรรม รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวันอยาง เชน google, facebook, twitter
ฯลฯ ซึ่งกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของผูคน ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองมีการฝกฝนและพัฒนาอีกมาก เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไมรูจักใชอยางถูกวิธีและทําใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค
ก็อาจจะเปนอันตรายหรือเกิดผลเสียหายไดมหาศาล สอดคลองกับ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2556, 
หนา 206) กลาวถึงทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะเทคโนโลยีวา 
ผูบริหารตองมีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตางๆ การใชสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร
ในการสืบคนขอมูลในการนําเสนอ เผยแพรขอมูลของหนวยงาน การสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพื่อความกาวหนาในการทํางาน สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณมาใช
ในการบริหารไดเหมาะสม สอดคลองกับ แพรดาว สนองผัน (2557, หนา 72) กลาววา ผูบริหาร
สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพ่ือใชในการตัดสินใจนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และเพ่ิมชองทาง
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ในการติดตอสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไปยังผูปกครอง ชุมชน และองคกรภายนอก 
รวมท้ังจัดใหมีเว็บไซต เพ่ือใหผูปกครองสามารถเขาไปตรวจสอบการบานพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน การสอนครูและผูบริหาร สอดคลองแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 17) กลาวถึง
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยี
มากมาย ทุกคนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงาน
ไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน เชน ความรูดานสารสนเทศความรูเกี่ยวกับสื่อสาร 
ความรูดานเทคโนโลยดีังนั้นผูบริหารตองพัฒนาการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้นกวาเดิม 
 จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.2 จากการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนีเ้พราะงานวิชาการมีความสําคัญและเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การศกึษา
เปนการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนใหสามารถแสวงหาความรู กาวทันโลก สามารถปรับตัวใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงค โรงเรียน
ตองสามารถจัดการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรา อุดมผล 
(2550, หนา 170) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษา แซเตียว (2559, หนา 123) ศึกษาทักษะของผูบริหารกับ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ คาวี เจริญจิตต 
(2557, หนา 116) ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง พบวา 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย สิมสีพิมพ 
(2552, หนา 98) ศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดกําหนด
นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาป 2559 จุดเนนขอที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2559, หนา 44) ผูบริหารสถานศึกษา
ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยไดมี
การดําเนินการใหความรูในการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ O-NET และ NT เพ่ือจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ นิเทศ ติดตามใหการชวยเหลือกับ
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โรงเรียนในการจัดทําแผนดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน นอกจากนี้
ยังไดจัดใหมีการอบรมพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, 
หนา 9) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ งานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด 
เปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครูและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ตองมีความรู
ความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และ
การปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนจะประกอบดวยงานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก สอดคลองกับ วราภรณ อริยธนพล (2552, หนา 16) กลาวถึง
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ งานวิชาการมีความสําคัญยิ่ง และจัดไดวาเปนงานหลัก
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาคนใหสามารถ
แสวงหาความรู กาวทันโลก สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจะสามารถ
จัดการศึกษาไดบรรลุตามวัตถุประสงค โรงเรียนตองสามารถจัดการบริหารงานวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 32) กลาวถึงการบริหารงานวิชาการ
มหีลักการบริการ ดังนี้ หลักแหงประสิทธิภาพ (efficiency) และหลักประสิทธิผล (effectiveness) 
ดังนั้น การบริหารงานวิชาการตองคํานึงการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ โดยอาศัยความรวมมือจาก
หลายฝาย มีเปาหมายเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความประหยัด
คุมคาภายใตกรอบหลักความเปนวิชาการ 
 จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
   1) จากการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และอยูใน
อันดับที่ 1 ทั้งนี้เพราะการวัดผลประเมินผลการเรียนเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยตรวจสอบ
คุณภาพของผูเรียน และชวยใหครูผูสอนรูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําใหสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาใหเหมาะสมได สอดคลองกับงานวิจัยของ 
พีระพงษ เผาภูไทย (2551, หนา 105) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชวงชั้นที่ 
3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลประเมินผล 
การเรียนการสอน ดานความรู คุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง และสงเสริมใหครู
ไดใชวิธีการวัดที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพื่อใหทราบความกาวหนาและความพรองของผูเรียน 
ซึ่งถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญที่จะตองจัดการใหเปนระบบ เพ่ือใหตรงตามเปาหมายสําคัญของการประเมิน 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทําใหสามารถรองรับ
การประเมินภายในและภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ
จันทรานี สงวนนาม (2551, หนา 154-157) กลาวถึง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู คือ 
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องคประกอบที่สําคัญที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน วาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรูขอบกพรองหรือความกาวหนาของผูเรียน ทําให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหา หรือพัฒนาใหเหมาะสมไดกิจกรรมประเมินผล
การเรียนรูแบงได 3 ระดับดังนี้  1) การประเมินผลระดับชั้นเรียน 2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
3) การประเมินผลระดับชาติ สอดคลองกับ สําเริง ทองศรี (2550, หนา 12) กลาวถึง การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการตัดสินคุณคาเปนตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับสิ่งที่ถูกวัด 
ตามเกณฑที่กําหนดไว หรือเปรียบเทียบขอมูลอื่นๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองตามหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 37) กําหนดใหการวัดผลประเมินผลการเรียนรู เปนการกําหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศกึษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล
และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 
แผนการจัดกาเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน พัฒนา
เครื่องมือวัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน ซึ่งมีจุดมุงหมายสอดคลองกับตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2551, หนา 2) จุดมุงหมายของการการวัดผลประเมินผลการเรียนรู คือ ประการที่ 1 การวัด
เพ่ือประเมินผลพัฒนาผูเรียน โดยเก็บขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน และการเรียนรูของผูเรียนในระหวาง
การเรียนการสอนอยางตอเนื่องบันทึก วิเคราะห แปลความหมายของขอมูลแลวนําไปใชในการสงเสริม
หรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู ประการที่ 2 การวัดประเมินผลเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผลการเรียนซึ่งมีหลายระดับ เมื่อจบหนวยการเรียนรูจบรายวิชา
เพ่ือตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียน ใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวา 
จบหนวยการเรียน ผานรายวิชาหรือไม ควรไดเลื่อนชั้นหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม 
ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริหารเพ่ือใหทราบมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนในดานตางๆ เชน มาตรฐาน 
ความสามารถของผูเรียน มาตรฐานความสามารถของครู เปนขอมูลในการประชาสัมพันธโรงเรียน
ใหผูปกครองไดทราบและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกไขปญหา พัฒนา และดําเนินงานบริหารโรงเรียน
ในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     จากสาเหตุดังกลาว จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก 
   2) จากการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ โดยภาพรวมและรายดาน
มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในอันดับสุดทาย ทั้งนี้เพราะการประสานความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตางๆ มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน
ในการพัฒนาวิชาการคอนขางนอย จึงทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้นไดไมเต็มที ่
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษา แซเตียว (2559, หนา 114-117) ศึกษาทักษะของผูบริหารกับ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบวา 
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การบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ โดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวดี ซอนเพชร (2556, หนา 153) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวรัตน พายุหะ (2551, หนา 113) ศึกษาระบบสารสนเทศกับ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ดานสงเสริมความรูทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อาจใหความสําคัญดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนนอยกวา
ดานอื่นๆ ผูบริหารสถานศึกษามีการสํารวจความตองการสนับสนุนทางวิชาการของชุมชนยังไมทั่วถึง
เปดโอกาสใหชุมชนมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินคอนขางนอย สถานศึกษาไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชนคอนขางนอย 
เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงทําใหชุมชนไมคอยมีบทบาทหรือ
มสีวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการทําให ไดรับการปฏิบัตินอยกวาการบริหารงานดานอื่นๆ 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38) ไดมีการกําหนดใหมีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา 
รวมทั้งความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการการประสานความรวมมือ ชวยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา และตางเขตพื้นที่การศึกษา 
การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2546, หนา 184) กลาววา การสงเสริมใหโรงเรียนมีเครือขายในการไดรับ
การสนับสนุนดานวิชาการ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
ในการรวมจัดการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งความตองการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เชน 
เครือขาย แหลงเรียนรู เครือขาย การสงเสริมใหโรงเรียนมีเครือขายนั้น จะตองไดรับการรวมมือ
ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพร ชาญสมิง (2555, หนา 82) กลาวถึง การประสานความรวมมือกับสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ชวยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสงเสริมความรู และประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับดานอื่นจึงอยูในอันดับทาย 
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 5.2.7 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .835) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ชาญสมิง 
(2555, หนา 138) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการบริหารวิชาการ
ของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียน
เอกชนทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ คาวี เจริญจิตต (2557, หนา 121) ศึกษาทักษะการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบวา 
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก  
  ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความสําคัญตอ
การบริหารงานวิชาการมาก เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารเอง
จะตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ ตองมีการพัฒนาตนเองรอบดาน เพื่อใหสามารถบริหารงาน
ดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ชัยยนต เพาพาน (2558, หนา 303) กลาววา การบริหาร
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณทางการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณลักษณะที่โดดเดน มีทักษะและบทบาทในการบริหาร การเปลี่ยนแปลง
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพการใชขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชการกําหนดยุทธศาสตรและนําไปสูการปฏิบัติ
ในอนาคตจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ สามารถ
กําหนดประเด็นศึกษาที่สําคัญ 4 ดานหลัก ไดแก คุณลักษณะความเปนผูนํายุคใหม ทักษะยุคใหม 
บทบาทหนาท่ี และคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานวิชาการดานปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง ดานความรู  ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม 
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสนับสนุนใหผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใชแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึง
การจัดทําเอกสารเผยแพร การจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกัน นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
การติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริม
ใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก ประสานความรวมมือ 
ชวยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระหวาง
โรงเรียนในเครือขาย 
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 จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .835) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.8 จากผลการศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งอธิบายเปนรายดานไดดังนี้ 
คือ 
   1) ดานทักษะการทํางานเปนทีม สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ พจนารถ 
เจียมจิตร (2554, หนา 91) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของผูบริหาร 4 ดาน คือ ดานการยอมรับซึ่งกันและกัน 
ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเปาหมาย ดานความมีมนุษยสัมพันธ และดานการมีสวนรวม
ในการทํางานรวมกัน สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01   
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติงานหรือการพัฒนางานในดานตางๆ ตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ผูบริหารสถานศึกษาจึงใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม 
เนื่องจากการทํางานเปนทีมเปนการระดมความคิด ความสามารถที่แตกตางกันของแตละบุคคล
มาประสานสอดคลองกัน ทําใหเกิดความรอบครอบในการคิด ชวยใหงานที่ตองใชความสามารถ
หลายๆ ดาน ดําเนินไปไดดวยดี มนุษยเปนสัตวสังคม จะอยูอยางเพียงลําพังไมได จําเปนตองพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน มีการปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืน มีการทํางานรวมกันในทุกระดับ และทุกองคกร 
หากไมมีความสามารถดานการทํางานเปนทีมแลว ก็จะเกิดปญหาก็จะเปนอุปสรรคตอความเปนอยู 
และความเจริญกาวหนาขององคกร ดังนั้น การทํางานเปนทีมจึงเปนผลดีกวาการทํางานเดี่ยว 
อีกทั้งการทํางานเปนทีมจะชวยใหมีเกิดปฏิกิริยาที่ดีตอกัน มีความไววางใจซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ 
จรุณี เกาเอ้ียน (2557, หนา 69-71) กลาวถึงปจจัยที่สงเสริมใหทีมงานประสบความสําเร็จ ไดแก
บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน มีความกระตือรือรน และสรางสรรคทุกคนชวยกันทํางาน
อยางจริงจัง และจริงใจ ไมมีรองรอยแสดงใหเห็นความเบื่อหนายมีความไววางใจกัน ซื่อสัตยตอกัน 
สื่อสารกันอยางเปดเผย ไมมีลับลมคมในมีการมอบหมายงานอยางชัดเจน สมาชิกทีมงานเขาใจ
วัตถุประสงค เปาหมาย และยอมรับภารกิจหลักของทีมงานบทบาท สมาชิกแตละคนเขาใจและ
ปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรยีนรูเขาใจในบทบาทของผูอ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทั้ง
บทบาทในการชวยรักษาความเปนทีมงานใหมั่นคง เชน การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก 
การใหกําลังใจการมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของทีมการพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหทักษะการทํางานเปนทีมสงผลตอการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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   2) ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

   ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหาร
สถานศึกษาไดใหความสําคัญในการใชเทคโนโลยี แตเนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น จึงทําใหการใชเทคโนโลยี มีผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียน
การสอน และการนําเสนอผลงาน ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
สงเสริมสนับสนุนและใหความรูแกครูในการผลิตและการจัดทําสื่อการเรียนการสอนตางๆ โดยเฉพาะ
การจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) หรือบทเรียนออนไลน (e-learning) ดานการวัดและประเมินผล
ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตัดสินและวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความถูกตอง 
การจัดทําขอมูลหองสมุดของโรงเรียน และการใหบริการการสืบคนขอมูลสําหรับครูและนักเรียน
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลสงผลตอตอการบริหารงานวิชาการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   3) ดานทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ
บาทหลวงวิโรจน เสียงไพเราะ (2546, หนา 92) ศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารที่สงผลตอพฤติกรรม
ความเปนผูนําทาวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสังฆมณทลราชบุรี พบวา วิสัยทัศนของผูบริหาร
ที่สงผลตอพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสังฆมณทลราชบุรี 
ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก  
     ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศกึษาไดกําหนดทิศทางการบริหารงานที่ชัดเจน 
สอดคลองกับแนวนโยบาย บริบทของสถานศึกษาบนพื้นฐานความเปนไปได ผูบริหารสถานศึกษา
กําหนดใหครู ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ
ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงจูงใจใหครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนทักษะของ
ผูบริหารที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว และเพื่อเปนการพัฒนา
ใหผูเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ นนทิพร สานอย (2557, หนา 44) กลาวถึง วิสัยทัศน
ของผูบริหาร เปนคุณสมบัติของผูที่มองเห็นภาพในอนาคตขององคการไดอยางชัดเจน โดยภาพนั้น
ตองสอดคลองกับเปาหมายและอยูบนพ้ืนฐานความเปนไปได เพ่ือที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ
การปฏิบัติตามวิสัยทัศนก็เปนสวนสําคัญที่ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติจริง โดยอาศัย
ความรวมมือ ทุมเทกําลังกาย ความคิด และความพยามของสมาชิก เพื่อใหวิสัยทัศนนั้นดําเนินไป
เปนผลสําเร็จ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหทักษะความผูนําที่มีวิสัยทัศนสงผลตอตอการบริหารงานวิชาการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สวนในดานทักษะผูบริหารในศตวรรษที่ 21 ท่ีไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ดานทักษะการคิดสรางสรรค 
และดานทักษะการแกปญหา ซึ่งอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ คือ 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

113 

1) ทักษะการคิดสรางสรรคไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา
ตองบริหารงานเก่ียวกับงานวิชาการ ซึ่งเปนงานท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนตามที่กระทรวง
ไดกําหนดไว แตจากผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เกี่ยวกับความคิดนอกกรอบ คิดแปลกใหม 
ตลอดจนบรรยากาศในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับทายๆ ทั้งนี้เพราะ
การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานใหเขากับสถานการณตางๆ คอนขางทําไดยาก บรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอมอาจไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาการคิดสรางสรรค อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษา 
จําเปนจะตองมีการพัฒนาในหลายดาน ดังที่ ไพทูรย สินลารัตน และคนอื่นๆ (2559, หนา 126) กลาววา
การสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญและเปนตัวแปลหนึ่งที่จะชวยในการขับเคลื่อนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางด ี
     จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ดานทักษะการคิดสรางสรรคไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   2) ทักษะการแกปญหา ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การบริหารงานดานวิชาการ
เปนงานที่มีความสําคัญและเปนหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ซึ่งเปนงานที่มีระบบ และมีวิธีการปฏิบัติ
ทีช่ัดเจน สอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555, หนา 32) กลาวถึงความสําคัญทักษะการแกปญหา 
เปนความสามารถในการใชเหตุผลในการคิดไดหลากหลายข้ึนอยูกับสถานการณนั้นๆ คิดกระบวนการ
ระบบโดยวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหา คิดวิเคราะหและสังเคราะห เปรียบเทียบความเห็นหลัก
เชื่อมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง คิดหาวิธีแกปญหาไดหลายทางทั้งที่ยอมรับความคิดเห็น
ทีต่รงกันและเห็นตาง เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุด สอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2559, หนา 30) 
กลาวถึงการแกปญหา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะความคิด และ
ความรูสึกใชเหตุผลในการประเมินและตัดสินปญหา มีความสามารถในการปฏิบัติตนใหถูกตองและ
เหมาะสมตามกาลเทศะ และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน ทั้งแกตนเอง และผูอ่ืน ตลอดจนสามารถ
ยอมรับขอที่ผิดพลาดหรือผลของการกระทําของตนเองอยางมีสติ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ทักษะ
การแกปญหาเก่ียวกับการคิดคนวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย และความสามารถแกปญหาที่มี
ความซับซอนอยางเปนขั้นตอน เปนระบบ มีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยคอนขางนอย อยูในลําดับสุดทาย 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษายังใชทักษะการแกปญหาคอนขางนอย 
 จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ
การแกปญหา ไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1) จากการศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดนําเทคโนโลยีมาใช
ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน และสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองในดานการใชเทคโนโลยี โดยเขารับ
การอบรม เรียนรูการใชเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภาพ มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ใหกับผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหชุมชน และผูปกครอง
ไดทราบความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา 
   2) จากการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสงเสริมความรู และประสานความมือ
ในการพัฒนาวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรเรง
ประสานความรวมมือกับชุมชนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ ควรจัดใหมีศูนยวิชาการ
ในสถานศึกษามีเว็บไซตวิชาการเพ่ือเปนแหลงรูทางวิชาการใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับดูแล กํากับติดตามอยางใกลชิด และ
ประเมินความกาวหนาเพื่อใหทราบขอบกพรองและเพ่ือเปนการสรางสัมพันธที่ดีตอชุมชนอีกดวย  
   3) จากการศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน อยางตอเนื่องดวยการเขารับ
ฝกอบรม พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารอยูเสมอ
เพ่ือเปดโลกทัศนเรียนรูรูปแบบ เทคนิคใหมๆ ในการบริหารสถานศึกษา ควรใหมีการประเมินทักษะ
การบริหารงานของตนเอง เพื่อใชเปนแนวทางในพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  4) จากการศึกษาพบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะ
การทํางานเปนทีม ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองใหมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล พัฒนาทีมงานใหเขมแข็งและเปนบุคคล
แหงการเรียนรูทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสถานศึกษาโดยการบริหารจัดการใหมๆ สงเสริม
สนับสนุนงบประมาณ และสื่ออุปกรณอยางเพียงพอสงเสริม และพัฒนาครูใหมีความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

115 

  2) ควรศึกษาวิจัยเรื่องทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอ
การบริหารงานดานอื่นๆ เชน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงาน
งบประมาณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สูความเปนเลิศดานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน อาจารย ดร.สุนันทา โกธา
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ 
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพื่อการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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(สําเนา) 

    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

สุนันทา โกธา 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพื่อการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

 
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ

ขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพื่อการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                 
     ขอแสดงความนับถือ 

     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา
             รองคณบดีรักษาราชการแทน
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ 
ขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพื่อการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

กัญภร เอ่ียมพญา) 
รักษาราชการแทน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑ 
     
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน อาจารยดร. สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
     
     
 
     
     
     
     
    
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓

130 

(สําเนา) 
 

(สําเนา) 

    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรา
    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

สมศักดิ์ เอ่ียมคงส ี

เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

 
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ

เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

       
     ขอแสดงความนับถือ 

     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา
              รองคณบดรีักษาราชการแทน
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

าทานเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

  

กัญภร เอ่ียมพญา) 
รักษาราชการแทน 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑ 
     
     
 

     

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน คุณมนรัตน นิชเปยม
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรั
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
     
     
 
     
     
     
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓

131 

(สําเนา) 

(สําเนา) 

    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรา
    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

มนรัตน นิชเปยม 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

 
ทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ

เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรั
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

       
     ขอแสดงความนับถือ 

     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา
             รองคณบดีรักษาราชการแทน
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

  

กัญภร เอ่ียมพญา) 
รักษาราชการแทน 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑ 
     
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน อาจารย ดร.ลินดา นาคโปย
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวา
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
     
     
 
     
     
     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓

132 

(สําเนา) 

 

    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรา
    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

ลินดา นาคโปย 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

 
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ

เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

       
    ขอแสดงความนับถือ 

     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา
             รองคณบดีรักษาราชการแทน
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จะไดรับความอนุเคราะห 

  

กัญภร เอ่ียมพญา) 
รักษาราชการแทน 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๐๑ 
     
     
 

     
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
 

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่
นักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
     
     
 
     
     
     
     
 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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(สําเนา) 
 

(สําเนา) 

    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรา
    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

 
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ

เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

       
    ขอแสดงความนับถือ 

     
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา
             รองคณบดีรักษาราชการแทน
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

ชุด 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ 
ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

  

กัญภร เอ่ียมพญา) 
รักษาราชการแทน 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๓๙  
     
     
 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 
เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
 
สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม 
                 วิชาการของโรงเรียน 
 
 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิ
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 
     

     
     
     
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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(สําเนา) 

               บัณฑิตวิทยาลัย
               มหาวิทยาลัยราชภัฏ
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

           ขอแสดงความนับถือ 

              
      (อาจารย ดร.วรพล แวงนอก) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

เขต ๒ 

ที่สงผลตอการบริหารงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

จารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๓๕๙๘  
                                                                             
     
     
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 

เรียน ผูอํานวยโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม
 

 ดวยนางสาวปทมพร 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
ในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยดังกลาว
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูล
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
     
     

     
     
    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 
                     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
                                                                   
 
กลุมอํานวยการ 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๕
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(สําเนา) 

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                              ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

    ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๑ ฉบับ 

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” มีความประสงคขอความอนุเคราะห    

ในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยดังกลาว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทาน
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 

     ขอแสดงความนับถือ 

    วาที่ ร.ต.   
               (สุพจน บุญยืน) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

                                                                   เขต ๒ 

๕-๑๔๕๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู ๓

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒o 

ความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
มีความประสงคขอความอนุเคราะห    

จึงขอความรวมมือจากทาน
เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๔๖  
     
     
 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือ
 
เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 ดวยนางสาวปทม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติ
เรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 
  
 บัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
     

     
     
     
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓
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(สําเนา) 

               บัณฑิตวิทยาลัย
               มหาวิทยาลัยราชภัฏ
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

      ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต ๒

สาวปทมพร พงษเพชร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติ

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 

             
         (อาจารย ดร.วรพล แวงนอก) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

๒ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๓๗๖๓  
                                                                              
     
     
 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
 

เรียน ผูอํานวยโรงเรียนในสํานัก
 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม
 

 ดวยนางสาวปทมพร พงษเพชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ
วิทยานิพนธเรื่อง “ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยดังกลาว
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
     
     

     
     
     
                     รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
 
 
กลุมอํานวยการ 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๕
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(สําเนา) 

                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                              ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ 

                           ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม
                                    จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔

                         ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

ความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม  จํานวน ๑ ฉบับ 

ปทมพร พงษเพชร นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับ

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยดังกลาว 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงขอความรวมมือจากทาน
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 

                ขอแสดงความนับถือ 

     
    (นายธงชัย นพฤทธิ)์ 
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

๕-๑๔๕๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู ๓ 

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
๒๔๑๒o 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” มีความประสงค

จึงขอความรวมมือจากทาน
ใหความอนุเคราะหในการศกึษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งนี ้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. ดร.สุนันทา โกทา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี อาจารยประจํา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. นางมนรัตน นิชเปยม 
 

ครูชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลยวิทยา”  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายชื่อโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน 

อําเภอพนมสารคาม 29. โรงเรียนบานโปงเจริญ 
1. โรงเรียนวัดพงษาราม 30. โรงเรียนบานหวยน้ําใส 
2. โรงเรียนบานแหลมตะครอ 31. โรงเรียนบานทุงสอหงษา 
3. โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 32. โรงเรียนบานทากระดาน 
4. โรงเรียนวัดนานอย 33. โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 
5. โรงเรียนบานไรดอน 34. โรงเรียนบานนาโพธิ์ 
6. โรงเรียนบานหวยพลู 35. โรงเรียนบานสุงเจริญ 
7. โรงเรียนบานชําขวาง 36. โรงเรียนบานคลองอุดม 
8. โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร 37. โรงเรียนบานโปรงเกตุ 
9. โรงเรียนบานมวงโพรง 38. โรงเรียนบานคลองยายสรอย 
10. โรงเรียนสวางศรัทธาธรรมสถาน 39. โรงเรียนบานทาซุง 
11. โรงเรียนวัดโคกหัวขาว 40. โรงเรียนบานหวยหิน 
12. โรงเรียนวัดทาลาดเหนือ 41. โรงเรียนสวนปาอุปถัมภ 
13. โรงเรียนวัดดอนทอง 42. โรงเรียนบางพะเนียง 
14. โรงเรียนวัดลํามหาชัย 43. โรงเรียนบานอางตะแบก 
15. โรงเรียนบานหนองหวา อําเภอทาตะเกียบ 
16. โรงเรียนบานเขาหินซอน 44. โรงเรียนบานหนองคอก 
17. โรงเรียนวัดทาเกวียน(สัยอุทิศ) 45. โรงเรียนบานหวยตะปอก 
18. โรงเรียนไพบูลยประชานุกูล 46. โรงเรียนบานทุงสาย 
19. โรงเรียนวัดนาเหลาบก 47. โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง 
20. โรงเรียนสุวรรณคีรี 48. โรงเรียนบานศรีเจริญทอง 
21. โรงเรียนวัดหนองแหน 49. โรงเรียนบานหนองปลาซิว 
22. โรงเรียนวัดตนตาล 50. โรงเรียนบานทากลอย 
23. โรงเรียนวัดหนองบัว 51. โรงเรียนวัดทุงยายชี 

อําเภอสนามชัยเขต 52. โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง 
24. โรงเรียนวัดดอนทานา 53. โรงเรียนบานหนองประโยชน 
25. โรงเรียนบานยางแดง 54. โรงเรียนสียัดพัฒนา 
26. โรงเรียนบานหนองยาง อําเภอแปลงยาว 
27. โรงเรียนบานทาเลียบ 55. โรงเรียนวัดไผแกว 
28. โรงเรียนบานนา 56. โรงเรียนตลาดบางบอ 
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รายชื่อโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน 

57. โรงเรียนวัดแปลงยาว อําเภอราชสาสน 
58. โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรค 75. โรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬวุัน 
59. โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรบํารุง 76. โรงเรียนวัดหินดาษ 
60. โรงเรียนวัดหนองไมแกน 77. โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
61. โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ 78. โรงเรียนวัดบางคา 
62. โรงเรียนวัดหนองน้ําขาวเจริญราษฎร อําเภอคลองเข่ือน 
63. โรงเรียนบานเขาสะทอน 79. โรงเรียนวัดกอนแกว 
64. โรงเรียนวัดอาวชางไล 80. โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ 

อําเภอบางคลา 81. โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 
65. โรงเรียนสุตะโชติประชาชรรค 82. โรงเรียนวัดบางตลาด 
66. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 83. โรงเรียนวัดบางโรง 
67. โรงเรียนวัดสาวชะโงก   
68. โรงเรียนวัดปากน้ําโจโล   
69. โรงเรียนวัดเสม็ดใต   
70. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   
71. โรงเรียนวัดทางขามนอย   
72. โรงเรียนวัดคูมอญ   
73. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   
74. โรงเรียนวัดหัวไทร   
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ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม IOC 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
เรื่อง  ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย      
 1. ดร.สุนันทา โกธา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม (ดานเนื้อหา) 
 2. ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร  
(ดานเนื้อหา) 
 3. นางมนรัตน  นิชเปยม ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพนมสารคาม  
“พนมอดุลยวิทยา” (ดานภาษา) 
 4. ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
(ดานสถิติและวิจัย) 
 5. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ดานสถิติและวิจัย) 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 
  สูตร   IOC = ∑R / N  
 
  เมื่อ   ∑R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
 แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. เพศ   
    (   )  ชาย  
    (   )  หญิง 
2.  อายุ   
    (   )  25-30 ป   
    (   )  31-35 ป 
    (   )  36-40 ป 
    (   )  41-45 ป   
    (   )  46-50 ป 
    (   )  51 ปขึ้นไป      
3. วุฒิการศึกษา     
    (   )  ปริญญาตร ี 
    (   )  ปริญญาโท   
    (   )  ปริญญาเอก 
4. ตําแหนงหนาที่   
    (   )  ผูบริหารสถานศึกษา    
    (   )  หัวหนาฝายวิชาการ 
5. ประสบการณในการทํางาน 
   (   )  นอยกวา 5 ป  
   (   )  5-10 ป 
   (   )  11-15 ป    
   (   )  มากกวา 15 ป 
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ตอนท่ี 2 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 ทักษะคือ 1) ทักษะความเปนผูนําที่มี
วิสัยทัศน 2) ทักษะการคิดสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการทํางานเปนทีม 5) ทักษะ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 
 

ขอ
ที ่

ทักษะผูบริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม คา  
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 
1. 

1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
ผูบริหารสถานศกึษากําหนดแนวทาง 
การสรางภาพในอนาคตของสถานศึกษา
ชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0 

 
+1 

 
3 

 
0.60 

 
ใชได 

2. ผูบริหารสถานศกึษาไดกําหนดทิศทาง 
การบริหารที่ชัดเจนสอดคลองกับ
แนวนโยบายบริบทของสถานศึกษา 
บนพื้นฐานความเปนไปได 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศกึษาใหครูทุกคน  
มีสวนรวมกําหนดเปาหมายและกิจกรรม
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศกึษาสรางแรงจูงใจใหครู
มคีวามกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศกึษามีความมุงมั่น 
ในการนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ  
เพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย 
ที่วางไว 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

 
6. 

2) ทักษะการคิดสรางสรรค 
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถคิดหา
คําตอบอิสระไมตกอยูภายใตกฎเกณฑ  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.40 

 
ตัด
ออก 

7. ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงได  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศกึษามีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ในการพัฒนาทํางาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

9. ผูบริหารสถานศกึษาสามารถปรับเปลี่ยน
แผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 
ทักษะผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
10. 

 
ผูบริหารสถานศกึษาเปดใจรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11. 
 

ผูบริหารสถานศกึษาสรางบรรยากาศ
ในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคได 

0 +1 +1 0 +1 3 1.00 ใชได 

12. 
 

ผูบริหารสถานศกึษามีความคิด 
นอกกรอบ คิดสิ่งแปลกใหมไมซ้ํากับ
ความคิดคนอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
13. 

3) ทักษะการแกปญหา 
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถ 
ใชประสบการณ ขอมูลสารสนเทศ  
มาวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิด
ปญหาในสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใชได 

 14. ผูบริหารสถานศกึษามีการคิด
วิเคราะห สังเคราะห เปรียบเทียบ
ความเห็นหลักเชื่อมโยงระหวาง
สารสนเทศกับขอโตแยง  
เพ่ือวางแผนในการแกปญหา 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหา 
ที่มีความซับซอนอยางเปนข้ันตอน  
เปนระบบ มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษาคิดคนวิธีการ
แกปญหาที่หลากหลายพิจารณา
ตัดสินเลือกแนวคิดในการแกปญหา 
ใหดีที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมกัน
เลือกวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง
อยางสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงขอขัดแยง 
ที่เกิดขึ้น ใหทุกฝายเสนอแนวทาง  
การแกปญหารวมกันโดยไมเขาขาง 
ฝายใดฝายหนึ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 
ทักษะผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 

19. 
4) ทักษะการทํางานเปนทีม   
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใหครู
สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันใหการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศ
ของการปฏิบัติงานใหเปนไป   
ในลักษณะการสรางขวัญกําลังใจแก
ขาราชการครูทุกคนมีอิสระที่จะแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

21. 
 

ผูบริหารสถานศกึษาและครู  
มีการวางแผน รับผิดชอบงานรวมกัน 
มีเปาหมายทิศทางเดียวกัน  
ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

22. 
 

ผูบริหารสถานศึกษา มีความเคารพให
เกียรติทีมงาน เห็นคุณคาของบทบาท
ผูรวมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

23. 
 

ผูบริหารสถานศกึษา มอบหมายงาน
ใหตรงกับความถนัดของครูแตละคน
กระตุนใหครูทํางานอยางเต็มที่ 
เต็มความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

24. 
 

ผูบริหารสถานศกึษา ครูรวมกันสราง
ผลงานใหบรรลุเปาหมาย ตามภารกิจ
ของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขอองการบริหารงาน
นําไปสูความสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 
ทักษะผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ 1-5) 

รวม คา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

25. 

5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ดิจิทัล 
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใช
เทคโนโลยีสมัยใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษา มีเว็บไซต ไลน 
เฟซบุค ของสถานศึกษาเพื่อเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการแจง
ขอมูลติดตอขาวสาร ใหกับ
ผูปกครองไดทราบ 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยีมาใช
ในการเรียนการสอนนําเสนอ
ผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28. ผูบริหารสถานศึกษา มีเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา ใหกับผูมีสวนเก่ียวของ
ใหทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษา  
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 
ประสบการณ และจัดเก็บขอมูลได
อยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการ 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ในประเด็นเก่ียวกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  
  

ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 
 

1. 

1) การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 
ผูบริหารสถานศกึษามีการจัดประชุม
ครูในการจัดทําหลักสูตร 
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

2. ผูบริหารสถานศกึษา กําหนดใหครู
วิเคราะหหลักสูตรเพ่ือนําไปใชจัดทํา
แผนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศกึษา กําหนดใหครู
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4.  ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมามีสวนรวม 
ในการจัดการเรียนการสอน  
บูรณาการใหเขากับเนื้อหาสาระ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศกึษา กําหนดใหครูนํา
หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศกึษา นิเทศการใช
หลักสูตร การติดตามประเมินผลการ
ใชหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 7. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูทํา
แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศกึษา สงเสริมการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู
ใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
9. ผูบริหารสถานศกึษา มีการสรุปผลการ

ดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

 
10. 

2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 
ผูบริหารสถานศกึษา กําหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินของสถานศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
4 

 
0.80 

 
ใชได 

11. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการวัดผลประเมินผล 
แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศกึษา สาระการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 
 
 

+1 5 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
ดําเนินการวัดผลประเมินผล 
การเรียนการสอน ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม .โดย
เนนการประเมินตามสภาพจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
ใหไดมาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหคร ูใช
วิธีการวัดที่หลากหลาย มีความ
ยุติธรรม เพ่ือใหทราบขอบกพรอง
ความกาวหนาของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
 

15. 

3) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
ผูบริหารสถานศกึษาวิเคราะห 
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 
 
 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 
4 

 
 

0.80 

 
 

ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษา ประสาน 
ความรวมมือกับชุมชนในการเผยแพร
ผลงานวิจัยของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
17. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู 

ศึกษาวจิัย นําผลการวิจัยมาใช
แกปญหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหครู
เผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19.  
 

ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนัก
และความเขาใจในกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
 

20. 
 

4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผูบริหารสถานศกึษา สํารวจ วิเคราะห
สภาพปญหา การใชสื่อ นวัตกรรม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

21. 
 

ผูบริหารสถานศกึษาสนับสนุน 
ในการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือใชในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 22.  
 

ผูบริหารสถานศกึษาสามารถสราง
ความรวมมือกับองคกรในทองถิ่น 
หนวยงานสถาบันอื่นในการผลิตจัดหา
สื่อ เพ่ือการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 23. 
 

ผูบริหารสถานศกึษา สงเสริมใหครูผลิต 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหม ี
การแลกเปลี่ยนการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ 
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
25. 

5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ผูบริหารสถานศกึษา จัดใหมี 
การสํารวจแหลงเรียนรู ที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
26. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน

ใหครูใชแหลงเรียนรูในกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดทํา
เอกสารเผยแพร จัดตั้งพัฒนา 
แหลงเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28. ผูบริหารสถานศึกษาประสาน 
ความรวมมือ ในการจัดตั้งและพัฒนา
แหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน เพ่ือพัฒนา 
ใหเกิดองคความรูเกิดประโยชนตอ 
การเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
 

29. 

6) การนิเทศการศึกษาและ 
การแนะแนว 
ผูบริหารสถานศกึษาดําเนินการ
ประชุมชี้แจง แตงตั้งคณะกรรมการ
การนิเทศภายใน โดยสรางความเขาใจ
เพ่ือใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

30. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดใหมี
การนิเทศงานวิชาการของสถานศึกษา
ไดอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศ
การเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

32. ผูบริหารสถานศึกษาระบบ 
การแนะแนวทางวิชาการโดยเชื่อมโยง
กับระบบชวยเหลือนักเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

33. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
ไดรับความรูเพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยา
การแนะแนว 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
34. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดําเนินการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน 
ในการชวยเหลือผูเรียนใหรูจัก เขาใจ
ตนเอง สามารถเลือกวิชาเรียนได 
ตามความถนัดของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

35. ผูบริหารสถานศึกษา ประสาน 
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณดานการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอื่นหรือในเครือขาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
 
36. 

7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
ผูบริหารสถานศกึษามีการจัดระบบ
โครงสรางองคกร ใหสามารถรองรับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

37. ผูบริหารสถานศึกษา วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

38. ผูบริหารสถานศึกษากํากับติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

39. ผูบริหารสถานศึกษาประสาน 
ความรวมมือในการปรับปรุง พัฒนา
ระบบคุณภาพภายในกับสถานศกึษา
และหนวยงานอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
 

40. 

8) การสงเสริมความรู และประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
ผูบริหารสถานศกึษาสนับสนุน 
ใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทางวิชาการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณรวมกัน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

(คนท่ี 1-5) 
รวม คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
41. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสํารวจ

ความตองการการสนับสนุน 
ทางวิชาการของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

42. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมี 
ศูนยวิชาการในสถานศึกษา 
เพ่ือเปนแหลงรูทางวิชาการใหแก
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

43. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประสาน
ความรวมมือ ในการชวยเหลือ  
การพัฒนาดานวิชาการกับสถานศึกษา
และหนวยงานอื่นที่จัดการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

หมายเหต ุคา IOC ที่ไดรับตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
สรุปผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 68/72 = 0.94 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ทีส่งผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2. ผูตอบแบบสอบถามนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนาฝายวิชาการ 
แบบสอบถามชุดนี้ มี 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 ทักษะผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะ
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) ทักษะการคิดสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการทํางาน
เปนทีม 5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล รวม 28 ขอ  
    ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย 8 ดาน คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ รวม 43 ขอ 
 3. ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตรงตามขอเท็จจริง ขอมูลที่ไดใช
สําหรับการวิจัยเทานั้น และจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอสถานศึกษา และทานอยางใดกับ
การวิจัยในครั้งนี้  
 4. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย โปรดตรวจสอบอีกครั้งวาไดตอบแบบสอบถาม
ครบทุกขอหรือไม เพราะแบบสอบถามไมสมบูรณจะใชประโยชนในการวิจัยไมได 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
 
 
          นางสาวปทมพร พงษเพชร 
                                                   นกัศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
                                           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
 
 
 

 

ฉบับที ่  
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ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. เพศ   
    (   )  ชาย  
    (   )  หญิง 
2.  อายุ   
    (   )  25-30 ป   
    (   )  31-35 ป 
    (   )  36-40 ป 
    (   )  41-45 ป   
    (   )  46-50 ป 
    (   )  51 ปขึ้นไป      
3. วุฒิการศึกษา     
    (   )  ปริญญาตร ี 
    (   )  ปริญญาโท   
    (   )  ปริญญาเอก 
4. ตําแหนงหนาที่   
    (   )  ผูบริหารสถานศึกษา    
    (   )  หัวหนาฝายวิชาการ 
5. ประสบการณในการทํางาน 
   (   )  นอยกวา 5 ป  
   (   )  5-10 ป 
   (   )  11-15 ป    
   (   )  มากกวา 15 ป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 5 ทักษะ
คือ 1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) ทักษะการคดิสรางสรรค 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะ
การทํางานเปนทีม 5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทลั 
คําชี้แจง  โปรดการเครื่องหมาย  √ ลงในชอง (  ) ที่ตรงกับระดับการปฏิบัติงานตามทักษะผูบริหาร
สถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
  5 หมายถึง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมากที่สุด  
  4 หมายถึง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอท่ี ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

1. 
1) ทักษะความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 
ผูบริหารสถานศกึษากําหนดภาพลักษณในอนาคต 
ของสถานศึกษาชัดเจน 

     

2. ผูบริหารสถานศกึษาไดกําหนดทิศทางการบริหาร 
ที่ชัดเจนสอดคลองกับแนวนโยบายบริบทของ
สถานศึกษาบนพื้นฐานความเปนไปได 

     

3. ผูบริหารสถานศกึษาใหครูทุกคนมีสวนรวมกําหนด
เปาหมายและกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

     

4. ผูบริหารสถานศกึษาสรางแรงจูงใจใหครู 
มคีวามกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

     

5. ผูบริหารสถานศกึษามีความมุงม่ันในการนําวิสัยทัศน 
สูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาไปสูเปาหมาย 

     

 
6. 

2) ทักษะการคิดสรางสรรค 
ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆท่ีเปลี่ยนแปลงได  

     

7. ผูบริหารสถานศกึษามีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  
ในการพัฒนาทํางาน 

     

8. ผูบริหารสถานศกึษาสามารถปรับเปลี่ยน 
แผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

     

9. ผูบริหารสถานศกึษาเปดใจรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูอ่ืน 
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ขอท่ี ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
10. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศในการสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคได 
     

11. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดนอกกรอบ  
คิดสิ่งแปลกใหมไมซ้ํากับความคิดคนอ่ืน 

     

 
12. 

3) ทักษะการแกปญหา 
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใชประสบการณ  
ขอมูลสารสนเทศ มาวิเคราะหสถานการณ 

     

 13. ผูบริหารสถานศกึษามีการวิเคราะหถึงสาเหตุปญหา 
ในสถานศึกษา 

     

14. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาที่มีความซับซอน
อยางเปนขั้นตอน เปนระบบ มีประสิทธิภาพ 

     

15. ผูบริหารสถานศึกษาคิดคนวิธีการแกปญหา 
ที่หลากหลายพิจารณาตัดสินเลือกแนวคิด 
ในการแกปญหาใหดีที่สุด 

     

16. ผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมกันเลือกวิธีการแกไข
ปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค 

     

17. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้น  
ใหทุกฝายเสนอแนวทางการแกปญหารวมกัน 
โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

     

 
18. 

4) ทักษะการทํางานเปนทีม   
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใหครูสรางปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกันใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศของการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป ในลักษณะการสรางขวัญกําลังใจ
แกขาราชการครูทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็น 

     

20. 
 

ผูบริหารสถานศกึษาและครู มีการวางแผน รับผิดชอบ
งานรวมกัน มีเปาหมายทิศทางเดียวกัน  
ในการปฏิบัติงาน 

     

21. 
 

ผูบริหารสถานศกึษา มีความเคารพใหเกียรติทีมงาน 
เห็นคุณคาของบทบาทผูรวมงาน 

     

22. ผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายงานใหตรงกับความ
ถนัดของครูแตละคนกระตุนใหครูทํางานอยางเต็มที่
เต็มความสามารถ 
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ขอท่ี ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 23. ผูบริหารสถานศกึษา ครูรวมกันสรางผลงานใหบรรลุ

เปาหมาย ตามภารกิจของโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขอองการบริหารงานนําไปสูความสําเร็จ 

     

 
24. 

5) ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล  
ผูบริหารสถานศกึษาสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

25. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหสถานศึกษามีเว็บไซต
และโซเชียลมีเดีย ในการติดตอสื่อสาร 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

     

26. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหครูนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนนําเสนอผลงาน 

     

27. ผูบริหารสถานศึกษา มีเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของสถานศึกษา ใหกับผูมีสวนเก่ียวของใหทราบ 

     

28. ผูบริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 
ประสบการณ และจัดเก็บขอมูลไดอยางเปนระบบ 

     

 
ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการ 
คําชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ที่ทานกําลังปฏิบัติงานอยูโดยแบงระดับ
ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการออกเปน 5 ระดับ คือ 
   5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 
 

1. 
1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ผูบริหารสถานศกึษามีการจัดประชุมครใูนการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 

     

2. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูวิเคราะหหลักสูตร
เพ่ือนําไปใชจัดทําแผนการสอน 

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

160 
 

   

ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 
3. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ใหเขากับเนื้อหาสาระ 

     

5. ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดใหครูนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

     

6. ผูบริหารสถานศึกษา นิเทศการใชหลักสูตร  
การติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

     

  7. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูทําแผนการจัด 
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

8. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมการจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 

     

9. ผูบริหารสถานศึกษา มีการสรุปผลการดําเนินงาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ 

     

 
10. 

2) การวัดผล ประเมินผลการเรียน 
ผูบริหารสถานศกึษา กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินของสถานศกึษา 

     

11. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผน 
การวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู  
หนวยการเรียนรู 

     

12. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม โดยเนน 
การประเมินตามสภาพจริง 

     

13. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

     

14. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหคร ูใชวิธีการวัด 
ที่หลากหลาย มีความยุติธรรม เพ่ือใหทราบ
ขอบกพรองความกาวหนาของผูเรียน 

     

 
15. 

3) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ผูบริหารสถานศกึษาวิเคราะหการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศกึษา 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

16. ผูบริหารสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับชุมชน
ในการเผยแพรผลงานวิจัยของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน 

     

17. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู ศึกษาวิจัย  
นําผลการวิจัยมาใชแกปญหา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

     

18. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนใหครูเผยแพรงานวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

     

19. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความตระหนักและ 
ความเขาใจในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

 
 

20. 

4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
ผูบริหารสถานศกึษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา 
การใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     

21. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนในการจัดหาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

     

22. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความรวมมือกับ
องคกรในทองถิ่น หนวยงานสถาบันอื่นในการผลิต
จัดหาสื่อ เพื่อการเรียน การสอน  

     

23. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

     

24. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน 
การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหวางหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 

     

 
25. 

5) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ผูบริหารสถานศกึษา จัดใหมีการสํารวจแหลงเรียนรู 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

     

26. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครู 
ใชแหลงเรียนรูในกระบวนการจัดการเรียนรู 
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น 

     

27. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหเผยแพรแหลงเรียนรู 
แกครูในสถานศึกษาอื่น ในบริเวณใกลเคยีง 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 
28. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับ

หนวยงานอื่น ในการจัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรู 
ที่ใชรวมกัน เพ่ือพัฒนาใหเกิดองคความรู 
เกิดประโยชนตอการเรียน 

     

 
29. 

6) การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว 
ผูบริหารสถานศกึษาดําเนินการประชุมชี้แจง แตงตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศภายใน  

     

30. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดใหมีการนิเทศงาน
วิชาการของสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ 

     

31. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศการเรียน 
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

     

32. ผูบริหารสถานศึกษาระบบจัดใหมีระบบการแนะ
แนวทางวิชาการโดยเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือ
นักเรียน 

     

33. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดรับความรู
เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว 

     

34. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในการชวยเหลือผูเรียน 
ใหรูจัก เขาใจตนเอง สามารถเลือกวิชาเรียนได 
ตามความถนัดของตนเอง 

     

35. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณดานการแนะแนว
กับสถานศึกษาอื่นหรือในเครือขาย 

     

 
 

36. 

7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   
ผูบริหารสถานศกึษามีการจัดระบบโครงสรางองคกร 
ใหสามารถรองรับระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

37. ผูบริหารสถานศึกษา ไดมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา นําแผนการพัฒนาคณุภาพภายใน
สถานศึกษาไปปฏิบัติ 
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ขอท่ี การบริหารงานวิชาการ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 
 38. ผูบริหารสถานศกึษากํากับติดตาม ตรวจสอบ

ปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการประกัน
คุณภาพภายนอก 

     

39. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ 
ในการปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพภายในกับ
สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน 

     

 
 

40. 

8) การสงเสริมความรู และประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ 
ผูบริหารสถานศกึษาสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณรวมกัน 

     

41. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสํารวจความตองการ
การสนับสนุนทางวิชาการของชุมชน  

     

42. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีศูนยวิชาการ 
ในสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงรูทางวิชาการ 
ใหแกชุมชน 

     

43. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ  
ในการสรางเครือขายรวมกันกับองคกรอ่ืน  
เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการไดอยางเหมาะสม 

     

 
 

ขอขอบพระคุณทานที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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