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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

59252315 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ทักษะในศตวรรษที่ 21 / ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

นางสาว นริศสรา บุญสอาด: ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

 
         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  จ านวน 86 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูล สถานศึกษาละ 2 คน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรักษาการใน
ต าแหน่ง จ านวน 1 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 172 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของเบลลันกาและแบรนต์ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ  ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี  ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ 
ตามล าดับ 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี การ
ก าหนดภารกิจของสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  และการส่ ง เสริมบรรยากาศด้ าน วิชาการ 
ตามล าดับ 3) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 
และทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.866 สามารถท านายภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ได้
ร้อยละ 75.10 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังน้ี (Ytot) = 0.365 + 0.254 (X7) + 0.209 
(X1) + 0.190 (X5) + 0.150 (X2) + 0.128 (X4) 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 
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MISS NARISSARA BOONSA-AD : 21ST CENTURY SKILLS AFFECTING 
ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR IN BASIC EDUCATION SCHOOL 
UNDER SAMUTSAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE THESIS ADVISOR 
: ASSISTANT PROFESSOR SANGAUN INRAK, Ph.D. 

         This study aims to determine 1) the 21st century skills of school administrator 
under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office 2) Academic leadership of school 
administrator under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office. 3) The 21st century 
skills affecting academic leadership of school administrator under Samutsakhon Primary 
Educational Service Area Office. The samples was 86 schools under Samutsakhon Primary 
Educational Service Area Office. The respondent were a school director or a deputy director 
school, and a teacher, with a total of 172 respondents. The questionnaire about the 21 st century 
skills based on Bellanca and Brandt's concept and the academic leadership based on Hallinger 
and Murphy's concept was the instrument of this study. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The 
study shows that  1) The 21st century skills of school administrator under Samutsakhon Primary 
Educational Service Area Office, overall and each aspect at the highest level. Ranking from the 
highest arithmetic mean to the lowest were: curiosity and imagination, creativity and innovation, 
cross-cultural and awareness, critical thinking and problem solving, computing and ICT literacy, 
communication and collaboration, corporate and entrepreneurial spirit. 2) Academic leadership of 
school administrator under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office were at the 
highest level overall and each aspect. Ranking from the highest arithmetic mean to the lowest 
were: defining the school goals, managing the instructional program and promote school 
climate. 3) The 21st century skills affecting academic leadership of school administrator Under the 
Office of Samutsakhon Primary Educational Service Area, it comprises cross-cultural and 
awareness, Computing and ICT literacy, Communication and collaboration, curiosity 
and imagination and creativity and innovation skills as a whole were statistically significant at the 
.05 level, with a multiple correlation coefficient of 0.866, able to predict 75.10% of the academic 
leadership of school administrators as a whole. The regression equation for prediction is as 
follows: (Ytot) = 0.365 + 0.254 (X7) + 0.209 (X1) + 0.190 (X5) + 0.150 (X2) + 0.128 (X4). 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ 
ตันวิมลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์จากภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาให้การสั่งสอน  สร้างและพัฒนา
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ และแนวทางการบริหาร ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.กัลยา มาลัย  ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ดร.วรรณกร ทวีแก้ว ดร.เชาวฤทธ์ิ 
พันทอง และคุณครูอัญชลี นิ่มสอาด ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ให้ค าแนะน าที่ดี  เป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน และขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และเขตพื้นที่ ศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครที่อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการวิจัยครั้งนี้  ท าให้ผลการวิจัยมี   
ความสมบูรณ์และถูกต้อง ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นที่ 36 และ
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง (แช่มประชาอุทิศ) ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นก าลังใจ
ในการศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัว 
และผู้อยู่เบื้องหลังทุก ๆ ท่านที่เป็นก าลังใจ ให้ค าปรึกษาค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้วยดี
เสมอมา จนน ามาซึ่งความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อคุณแม่ ครู 
อาจารย ์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้อบรมสั่งสอนด้วยความปรารถนาดีตลอดมา 

  
  

นริศสรา  บญุสอาด 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้โลกปัจจุบันแคบลงสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผยแพร่
กระจายและถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวกยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ ความคิด
ของคนในสังคม ท าให้มีความเสี่ยงและภัยคุกคามที่แทรกแฝงมากับเทคโนโลยีต่างๆ จึงยากแก่ควบคุม 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนต่อสังคมได้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น  ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย
และโจมตีทางไซเบอร์ ผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพทางสังคม ความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนไทยจ านวนมากยังขาด
การปรับตัวให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ กติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน1 

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง  และต้องมีพลังที่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้เตรียม
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือทักษะการเรียนรู้ และ
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน  โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้ งในเชิง
ระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ2 ที่จะเกิดข้ึน การศึกษา
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้าง
ชาติ  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมก าลังคนและยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้พร้อมใน
การเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติต่อไป สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กล่าวไว้      

                                                             
1 ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 

2560-2579 (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560), 
18. 

2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, "แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564)," (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ), 10. 
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ว่า การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการพฒันาใหม้ีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทกัษะในทุกด้าน มีทักษะ
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะข้ันพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์3 ที่เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมข้ันก้าวหน้าที่เข้มข้นมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับ
การเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้
ดิจิตอลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ4 การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้างการพัฒนาต้องเตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติด้าน
ดิจิตอล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ( ICT) ที่ท าให้โลก
เช่ือมโยงสื่อสารกันได้อย่างรวดเรว็ ดังนั้นจ าเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่
การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงข้ึน5  

การมีความรู้จึงเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะน าพาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้สามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้นหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องในความส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน
ท าให้วงการศึกษาไทยจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ก าลังเผชิญอยู่   
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่สามารถพัฒนากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
ให้สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆ มาตอบสนองความต้องการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของ
สังคมซึ่งก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลมุเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                                             
3 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, "แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 " (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, 2559), 15. 

4 เรื่องเดียวกัน, 82. 
5 จาตุรนต์ ฉายแสง, 8 นโยบายการศึกษา (กรงุเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 2. 
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นั้น จ าเป็นจะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความช านาญและ
ความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ เกิดความรอบรู้ มีความสามารถที่จ าเป็นและ
หลากหลาย6  

ยิ่งผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการมากยิ่งจะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พัฒนาให้
ไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา น าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามภารกิจ สถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผล ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงออกถึง
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาและน าพาคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากที่สุด 

         

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่รัฐ มาตรา 54 กล่าวว่า
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  รัฐ
ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับโดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล7 และในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ยังได้กล่าวถึงการจัดการศึกษา
ส าหรับคนไทยในด้านการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า ให้ปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและเขตพื้นที่8 ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษา

                                                             
6 ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ , "ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ความท้าทายในอนาคต 21st 

Century Skills: The Challenges Ahead," (เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ , คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556). 

7 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560," 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560), 14. 

8 เรื่องเดียวกัน, 80. 
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ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 8
การจัด การศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง9  

เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพ และมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการพัฒนา คือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ10 ในการจัดการศึกษาที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบันการจัดการศึกษา
ของไทยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติเท่าที่ควร
ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมท าให้การศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมกับ  การแข่งขัน
ในสังคมโลก ยิ่งท าให้มองเห็นความล้มเหลวของการศึกษาไทย และความล้าหลังที่เป็นปัญหาของการ
จัดการศึกษามากข้ึน การศึกษามีบทบาทและส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะ
การเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการศึกษาโดยตรง ในขณะเดียวกันความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของโลก ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนและออกแบบรูปแบบ
การศึกษาแบบใหม่ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีส าคัญล าดับแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยให้มีการบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหนึ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจาก  การบริหารงาน
วิชาการมีความเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการซึ่งเป็นบทบาทส าคัญใน
การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นฟันเฟื่องตัวแรกที่น าพาสถานศึกษาไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าและท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการย่อมด าเนินการให้สถานศึกษามุ่งไปสู่ คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินงานประกันคุณภาพ

                                                             
9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545.," (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 3-4. 
10 กระทรวงศึกษาธิการ, "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ฉบับสมบูรณ์ (4 สี),เข้าถึงเมื่อ 19 พฤษภาคม 1561,  เข้าได้จาก  https://www.kroobannok. 
com /news_file/p59087671156.pdf. 
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ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและราบรื่น หากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการ และมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ซึ่งท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
น าพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย และได้รับความร่วมมือจากครูผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน11 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศอย่างรวดเรว็ ท าให้ทุกประเทศต้อง
ทบทวนวาระการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
การพัฒนาประเทศในอนาคต ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สถานศึกษาจึงต้องจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งด้านทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนา
ทักษะต่างๆ เหล่านี้ ครูต้องประเมินและสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ผู้บริหารและครูจึงมีความส าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
หรือพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตั้งรับ
ต่อการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันโลก  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การศึกษาของไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารสถานศึกษา โดยน าภาวะผู้น าทางวิชาการช่วยในการ
บริหารสถานศึกษามุ่งไปสู่คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ว่าความรู้ความสามารถทางวิชาการ
กับความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างชัดในบ้านเมืองของเราน้ัน เมื่อน ามาใช้ด้วยกันให้ประสานสอดคล้อง
แล้วจะบันดาลให้งานของทุกอย่างบรรลุผลเลศิ การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจรญิของบา้นเมอืงโดย
ใช้หลักการนี้ จึงนับเป็นการธ ารงรักษาชาติอย่างแท้จริง  

 
 
 

                                                             
11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, “แนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553,” (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ,2553),5. 
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ปัญหาการวิจัย 

ในโลกปัจจุบันเกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากรโลกอย่างมาก
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การมีความรู้เท่านั้นที่จะช่วยให้
มนุษย์ยืนหยัดและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สะท้อนให้เห็นว่า ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของ
การศึกษาไทยที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึน และ
จ าเป็นต้องเตรียมการตั้งรับ ก้าวให้ทัน และเดินไปข้างหน้า เพื่อการมีวิถีชีวิตอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์
ของมนุษย์ได้อย่างรู้เท่าทันและยั่งยืน ทิศทางการจัดการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องได้รับการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องและกา้วให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญในขับเคลื่อนน าการพัฒนาในทุกภาคส่วนใหเ้ป็นไปได้อย่างมีทิศทาง  อย่างที่รู้โดยทั่วกัน
ว่า การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต การ
จัดการศึกษาถึงแม้จะประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็มีปัญหาเป็นเวลานาน การจัดการเรียน
การสอนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและความเป็นจริงในสังคม12 ในการจัดการศึกษา
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาแห ่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก ้ไข
เพ ิ่มเต ิม (ฉบ ับที่ 2) พ.ศ.2545 ม ีความมุ ่งหมายที่จะจ ัดการศ ึกษาเพ ื่อพ ัฒนาคนไทย ให ้เป ็นมน ุษย ์ที่
สมบ ูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการจ ัดการศ ึกษาให้บรรล ุเป ้าหมายอย ่างม ีพล ังและม ี
ประส ิทธ ิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจและให ้ท ุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงก าหนดให้มีการ
จัดระบบโครงสร ้างและกระบวนการจ ัดการศ ึกษาของไทยให ้ม ีเอกภาพในเชิงนโยบายและ
หลากหลายในทางปฏิบ ัติ โดยให ้กระทรวงศ ึกษาธ ิการกระจายอ านาจการบร ิหารและการจ ัด
การศ ึกษา ทั้งในด ้านว ิชาการ งบประมาณ การบร ิหารงานบ ุคคล และการบร ิหารงานทั่วไป ไปย ัง
เขตพ ื้นที่การศ ึกษา และสถานศ ึกษาในโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจด ังกล ่าว ท าให ้สถานศ ึกษาม ี
ความคล ่องต ัวม ีอ ิสระในการบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให้เป ็นไปตามหล ักการบร ิหารจ ัดการโดยใช ้
สถานศึกษาเป ็นฐาน (school  based management) เป ็นการสร ้างรากฐานและความเข ็มแข ็ง
ให้ก ับสถานศ ึกษา13 

                                                             
12 พิณสุดา สิริธรังศร,ี ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี, 2 ed. (กรุงเทพฯ: พมิพ์ดี

การพิมพ,์ 2553), 9. 
13 กระทรวงศึกษาธิการ , "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545," (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2546), 6-7. 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
เนื่องจากมีหน้าที่ในการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ดูแลประสานงานให้การจัดการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร                 
ในหน่วยงานของตน มีพฤติกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเช่ือ ถือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
หน้าที่ในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนซึง่เปน็หัวใจส าคัญและ
จุดมุ่งหมายหลักของการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน อีก
ทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหารอีกด้วย15 แต่ในความเป็นจริงแล้ว
พบว่า การศึกษาไทยก าลังถึงจุดวิกฤต ผลของการศึกษาจากหลายหน่วยงาน ระบุว่า ความรู้
ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยอ่อนลงทั้งในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมี
เหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกล่าวไว้ว่า คุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของสังคม
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O – NET) ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า   
ร้อยละ 50 ซึ่งผลจากการทดสอบในปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ลดลงจากปี
การศึกษา 2558 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลดลงจากปีการศึกษา
2558 จากผลการทดสอบ PISA พบว่า ในปี 2559 IMD ได้จัดอันดับผลการทดสอบ PISA 2015 (ปี
2559) คะแนนการอ่าน 409 คะแนน คณิตศาสตร์ 415 คะแนน วิทยาศาสตร์ 421 คะแนน โดย   
การส ารวจเด็กอายุ 15 ปี พบว่า ประเทศไทย ได้อันดับที่ 44 โดยสิงคโปร์มีคะแนนการอ่าน 535
คะแนน คณิตศาสตร์ 564 คะแนน วิทยาศาสตร์ 556 คะแนน มีคะแนนอันดับหนึ่งในทุกด้าน ขณะที่
เวียดนามคะแนนการอ่าน 487 คะแนน คณิตศาสตร์ 495 คะแนน วิทยาศาสตร์ 525 คะแนน ซึ่ง

                                                             
14 มัทนา วังถนอมศักดิ์, "ทักษะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21," บริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 2: (มกราคม - มิถุนายน 2556):200-207. 
15 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2553), 

22. 
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เวียดนามมีคะแนนสูงกว่าไทยในทุกด้าน ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and 
Science Study: TIMSS) ในปี 2559 ประเทศไทยเข้าร่วมประเมินเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 431 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 456 คะแนน  ในปี 2559 
IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 52
ลดลง 4 อันดับ จากปี 2558 (อันดับที่ 48) ทั้งนี้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในปี 2557 ประเทศไทยมีอันดับ
ด้านการศึกษาต่ าที่สุด โดยมีการศึกษาอยู่ที่ 54 จากทั้งหมด 60 ประเทศ16  

  จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (National Test : 
NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียนมีผลการสอบ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านค านวณและ
ทักษะด้านเหตุผล เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังตารางที่ 
117 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 (NT) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปรียบเทียบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558-2559 

 
ทักษะ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพิ่ม/ลด  
ระดับ
เขต ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง 

ด้านภาษา 47.28 46.64 >0.64 53.32 51.00 >2.32 +6.04 
ด้านค านวณ 39.32 40.71 1.39 37.51 36.99 >0.52 -1.81 
ด้านเหตุผล 49.20 48.56 >0.64 56.84 53.38 >3.46 +7.64 
รวมเฉลี่ยทุก
วิชา 

45.27 45.30 0.03 49.44 47.13 >2.31 +4.14 

                                                             
16 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (Imd 

2016) (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี,่ 2560), 122-23. 
17 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร , "รายงายผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (National Test : Nt) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ," 
(สมุทรสาคร: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2560), 15. 
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ที่มา: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, รายงายผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

(สมุทรสาคร: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560), 15. 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีผลการทดสอบทักษะด้านภาษา ทักษะด้านค านวณ  และทักษะ
ด้านเหตุผลสูงกว่าระดับประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา       

ปีการศึกษา 2558 – 2559 พบว่า ทักษะด้านค านวณ ปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าปีการศึกษา
2558 ร้อยละ 1.81 

จากผลการทดสอบระดับชาติของส านักงานทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 - 2559 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังตารางที่ 218 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปรียบเทียบระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2558 -2559 

วิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพิ่ม/ลด  

ระดับเขต ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง 

ภาษาไทย 50.08 49.33 >0.75 54.12 52.98 >1.14 +4.04 
คณิตศาสตร์ 43.15 43.47 0.32 41.06 40.47 >0.59 -2.09 
วิทยาศาสตร ์ 42.16 42.59 0.43 41.16 41.22 0.06 -1.00 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

49.70 49.18 >0.52 46.62 46.68 0.06 -3.08 

ภาษาอังกฤษ 38.71 40.31 1.60 32.18 34.59 2.41 -4.12 
รวมเฉลี่ยทุกวิชา 44.76 44.98 0.22 43.03 43.19 0.16 -1.73 

                                                             
18 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. "ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 " (สมุทรสาคร: กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560), 41. 
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ที่มา: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร , ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ( สมุทรสาคร: กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560 ), 41. 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับระดับประเทศ พบว่า มี คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.06 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 0.06 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ
2.41 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 – 2559
พบว่า ผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2559  ต่ ากว่าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.09
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.00 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 3.08 และ ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 4.12 

จากผลการทดสอบระดับชาติของส านักงานทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 - 2559 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังตารางที่ 319  

 ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปรียบเทียบระดับประเทศ  ปี
การศึกษา 2558-2559 

วิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพิ่ม/ลด  

ระดับเขต ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง ระดับเขต ระดับชาติ ผลต่าง 

ภาษาไทย 41.62  42.64 1.02 44.45 46.36 1.91 +2.83 
คณิตศาสตร์ 28.08 32.40 4.32 24.88 29.31 4.43 -3.20 
วิทยาศาสตร ์ 34.44 37.63 3.19 33.19 34.99 1.80 -1.25 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

44.61 46.24 1.63 46.99 49.00 2.01 +2.38 

ภาษาอังกฤษ 27.08 30.62 3.54 27.94 31.80 3.86 +0.86 
รวมเฉลี่ย 35.17 37.91 2.74 35.49 38.29 2.80 +0.32 

                                                             
19 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสาคร. "ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 " (สมุทรสาคร: กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560), 41. 
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ที่มา: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร , ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ( สมุทรสาคร: กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560 ), 41. 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา ดังนี้
ภาษาไทย ร้อยละ 1.91 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 4.43 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.80 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ร้อยละ 2.01 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 3.86 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2559 พบว่าผลการทดสอบในปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 3.20 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.25 

จากป ัญหาดังกล ่าวข้างต ้น เป็นป ัญหาส าคัญส าหร ับผู ้บร ิหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล
ส าคัญอย่างยิ ่งในการบริหารสถานศึกษาในย ุคของการเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ้นอย่างรวดเร ็วนี้
ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาจ ึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ ื่อพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานส  ูงข้ึน ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาท ักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาของผ ู้บร ิหารสถานศ ึกษา ส ังก ัดส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เพ ื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาและใช้เป ็นแนวทางใน
การพ ัฒนาทักษะของผ ู้บร ิหารสถานศึกษา น าไปประกอบการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ และเป ็นข้อมูลให้หน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องน าไปใช ้ในการ
วางแผนงานตลอดจนพ ัฒนาการบร ิหารงานในสถานศ ึกษาให ้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และ
ก้าวเท่าทันโลกยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาของการวิจัย ผู้วิจัยจงึก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อทราบทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
2. เพื่อทราบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3. เพื่ อทราบทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
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ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยไดก้ าหนดค าถามของการวิจัย ไว้ดังนี ้
1. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 
3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจัย ไว้ดังนี ้
1. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ขอบข่ายเชิงทฤษฏีของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าทฤษฎีตามแนวคิดของลูเน็นเบอร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg 
Ornstein) มาเป็นกรอบการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (system theory)  ว่าองค์กรที่เป็น
ระบบเปิด (Open system theory) ประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่สมัพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน ชุดขององค์ประกอบดังกล่าวมี  5 ประการ ดังนี้ 1) ปัจจัย
ป้อนเข้า (input) ในระบบการศึกษา คือ นโยบายหน่วยจากต้นสังกัด ได้แก่ นโยบาย บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง ( transformational 
process)เกี่ยวข้องกับการบริหาร ทักษะในศตวรรษที่ 21 การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบริหาร 3) ปัจจัยน าออก (output) เป็นผลลัพธ์ที่มาจาก
กระบวนการผลิต ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู ชุมชนและสังคม  4) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และ 5) 
สภาพแวดล้อม (environment) ขององค์กร  ได้แก่สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและ
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สังคม ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษาโดยตรง แต่สามารถส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรใน
ด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา20   

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ซึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้น จะต้องมีองค์ประกอบและ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C  ทักษะ 3R คือ 1) อ่านออก (Reading) 2) เขียนได้ (Writing)    
3) คิดเลขเป็น (Arithmetic)  ทักษะ 7C ได้แก่ 1) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Computing and ICT Literacy) 2) ทั กษะความสน ใจ ใคร่ รู้ มี จิ น ตนาการ  (Curiosity and 
Imagination) 3) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) 4) ทั กษะความ คิดส ร้ างสรร ค์และพัฒ นาน วัตกรรม  (Creativity and 
Innovation) 5) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (Communication and Collaboration) 6) 
ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit) 7) 
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross-cultural And Awareness)21   

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์แลเมอร์ฟี่ 

(Hallinger and Murphy) ได้อธิบายไว้ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ( framing 

school goals) 2) การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา (communicating school goals) 3) การ

นิ เท ศและการป ระเมิ นด้ านการสอน  (supervising and evaluation instruction) 4) การ

ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร(coordinating curriculum) 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของ

นั ก เรี ย น (monitoring student progress) 6) ก า ร ค ว บ คุ ม เวล า ใน ก า ร ส อ น protecting 

instructional time) 7) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรยีนอย่างใกล้ชิด (maintaining high visibility) 

8) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing incentives for teacher) 9) การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

วิชาชีพ (promoting professional development) 10) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้าน

                                                             
20 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 57-69. 
21 James Bellanca and Ron Brandt, 21st Century Skills: Rethinking How 

Students Learn (Indiana: Solution Tree Press, 2010). 
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วิชาการ (developing and enforcing academic standards) 11) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการ

เรียนรู้ (providing incentives for learning)22 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย  
ที่มา : Lunenburg Fred C. and Ornstein, Allan C., Education Administration: concept 
and Practice. Belmont (wadsworth, 2012), 20-22 
       : James Bellanca and Ron Brandt. (eds), 21st Century Skills: Rethinking How 
Students learn (Indiana: Solution Tree Press, 2010). 
       : Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessment the instructional 
management behavior of principals (The elementary school journal, 1985, 221-224.  

 

                                                             
22 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, "Assessment the Instructional 

Management Behavior of Principals," The elementary school journal  (1985). 

ปัจจัยน ำเข้ำ  

(input) 
กระบวนกำร/เปลี่ยนแปลง

(transformational process) 

ปัจจัยน ำออก

(output) 

ข้อมูลย้อนกลบั(feedback) 

องค์กร (organization) 

สิ่งแวดล้อม  (environment) 

1. นโยบายการศึกษา 

2. บุคลากร 

 

 

3. งบประมาณ 

4. วัสดุอุปกรณ์ 

การบริหาร 

 

 

การจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ 

-  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียน 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

-  ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครอง ครู ชุมชน 

และสังคม 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 

ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21    

สิ่งแวดล้อม (environment) 
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ขอบข่ายของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษามุ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยเลือกศึกษาแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของเบลลันกาและแบรนต์
(Bellanca and Brandt) ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and ICT Literacy) 2) ทั กษะความส น ใจ ใคร่ รู้ มี จิ น ตนาก าร (Curiosity and 
Imagination) 3) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) 4) ทั กษะความ คิดส ร้ างสรร ค์และพัฒ นาน วัตกรรม  (Creativity and 
Innovation) 5) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (Communication and Collaboration) 6) 
ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit)  7) 
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross-cultural And Awareness)  เป็นตัว
แปรต้น23 และเลือกศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการ ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่ (Hallinger 
and Murphy) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 ด้าน 11 องค์ประกอบ 
ดังนี้ด้านที่  1 คือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ คือ 1.1) การก าหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals)  1.2) การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา 
(communicating school  goals)  ด้านที่ 2 คือ การจัดการเรียนการสอน มี 3 องค์ประกอบ คือ 
2.1) การนิเทศและการประเมินด้าน การสอน (supervising  and  evaluation instruction)  2.2) 
การประสานงานด้านการใช้หลักสตูร (coordinating curriculum) 2.3) การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน(monitoring student progress) ด้านที่ 3 คือ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของสถานศึกษามี 6 องค์ประกอบ คือ 3.1) การควบคุมเวลาในการสอน (protecting instructional 
time) 3.2) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (maintaining high visibility) 3.3) การจัด
ให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing incentives for teacher) 3.4) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
(promoting professional development) 3.5) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
(developing and enforcing academic standards) 3.6) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
(providing incentives for learning) เป็นตัวแปรตามของการวิจัย24 ตามแผนภูมิที่ 2 

 

                                                             
23 James Bellanca and Ron Brandt, 21st Century Skills: Rethinking How 

Students Learn, 
24 Phillip Hallinger and Murphy, Assessment the Instructional Management 

Behavior of Principals., 
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ตัวแปรต้น 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (Xtot) 

 ตัวแปรตาม 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Ytot) 

   1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy: 
X1)  
   2. ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 
(Curiosity and Imagination: X2)  
   3. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving: X3)  
   4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรม (Creativity and Innovation: X4)  
  5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ 
(Communication and Collaboration: X5)  
  6. ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะ
ประกอบการ (Corporate and 
Entrepreneurial Spirit: X6)  
  7. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการ
สนใจต่อโลก (Cross-cultural And 
Awareness: X7)  

 1. การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา (Y1) 
  1.1) การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (framing 
school goals: Y1.1)     
  1.2) การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา 
(communicating school goals: Y1.2)  
2. การจัดการเรียนการสอน (Y2) 
   2.1) การนิเทศและการประเมินด้านการสอน 
(supervising and evaluation instruction: Y2.1)   
   2.2) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 
(coordinating curriculum: Y2.2)  
   2.3) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
(monitoring student progress: Y2.3)  
3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา 
(Y3) 
   3.1) การควบคุมเวลาในการสอน (protecting 
instructional time: Y3.1)      
   3.2) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
(maintaining high visibility: Y3.2)  
   3.3) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing 
incentives for teacher: Y3.3)  
   3.4) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting 
professional development:Y3.4)       
   3.5) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
(developing and enforcing academic standards: 
Y3.5)  
  3.6) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (providing 
incentives for learning: Y3.6) 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย  
ที่มา : James Bellanca  and Ron Brandt, 21st Century Skills: Rethinking How Students 
Learn (Indiana: Solution Tree Press, 2010). 

 : Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessment the instructional 
management behavior of principals (The elementary school journal, 1985, 221-224.  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้ วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้ 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกิดข้ึนกับตัวผู้บริหาร เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมแห่ง ความเปลี่ยนแปลงในปัจจบุันผสมผสานกับองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญและ
ความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เพื่อความส าเร็จของผู้บริหารทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต ได้แก่ 1)
ทักษะด้านเทคโนโลยี 2) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 3) ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการแก้ปัญหา 4) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 5) ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือ6) ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ 7) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
และการสนใจต่อโลก  

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง พฤติกรรมและบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอทิธิพลต่อการเรียนรูข้องนักเรียน น าพาครูหรือบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่นผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ร่วมมือกันจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 1) การก าหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา 2) การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา 3) การนิเทศและการประเมินด้าน    
การสอน 4) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 6) 
การควบคุมเวลาในการสอน 7) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 8) การจัดให้มีสิ่งจูงใจ
ให้กับครู 9) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
11) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร หมายถึง หน่วยงานที่ตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บริหารและจัดการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 103 สถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฏี แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ
วิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของกระแสการปรบัเปลีย่นทางสังคมที่จะเกดิข้ึน และส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของคนสงัคม 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาจะต้องมีความพร้อม มีทักษะต่าง ๆ รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

ควำมหมำยของทักษะกำรบริหำร 

 ทักษะผู้บริหาร ประกอบด้วยค าสองค า คือ ทักษะ กับ การบริหาร ซึ่งแต่ละค ามีความหมาย
ตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 
 ทักษะ (Skill) นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 แคทซ์ (Katz) ได้ให้ความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจออกมาเป็นรูปแบบของการกระท า25 
 ฮอลย์ อิงลิช และ สเตฟฟี (Hoyly, English and Steffy) กล่าวว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง 
ความสามารถในการตัดสินใจการบริหารงานที่เกิดมาจากการสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง26 

                                                             
25 Robert L Katz, Skills of an Effective Administrator (Harvard Business 

Review Press, 2009), 33-42. 
26 John R Hoyle, Fenwick English, and Betty Steffy, Skills for Successful 21st 

Century School Leaders (R&L Education, 1998), 9. 
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 แมคเคลแลนด์ (McClelland) ให้ความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจาก พื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไว27 
 นิวแมน (Newman) ให้ความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการท างาน
หรือกระท าให้บรรลุเป้าหมายปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็ว28 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของทักษะ  (Skill) หมายถึง ความช านาญ 
ความสามารถ คล่องแคล่ว ขยัน แข็งแรงกับการบริหาร29 
 สุณา อิสสาหาก ให้ความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการท างานได้
อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และความช านาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เช่ือถือและ
ยอมรับของบุคคลทั่วไป30 
 กล่าวโดยสรุปว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน   
นั้น ๆ ด้วยความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ และถูกต้องแม่นย า ส่งผลให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย
อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จขององค์กร 

ทักษะผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21  

มีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี ้
ชัยยนต์ เพาพาน กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี 

ทักษะ บทบาทหน้าที่  คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพา

                                                             
27 David C McClelland, "Testing for Competencies Rather Than Intelligence 

American Psychologist," Internet][Consultado el 03 de diciembre del 2018. 
Disponible en: https://rieoei. org/historico/deloslectores/Maura. PDF]  (1973): 1-14. 

28William H. Newman, Administrative Action: The Techniques of 
Organization and Management (New Jersey Prentice-Hill, Inc, 1963), 5. 

29 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (กรุงเทพฯ: 
อักษรเจริญทัศน์, 2546), 146.  

30 สุณา  อิสสาหาก, "ทักษะการบริหาร,"  เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/126541. 
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สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ สามารถตอบสนองการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก31 

พิมพ์พร จารุจิตร์ ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงและสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถหยุดพัฒนา
ตนเองได้ หากแต่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมให้กับตนเองและองค์กรของตนที่จะ
รับมือกับความเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ทั้งยังมีกระแสไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร อิทธิพล
ของเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่ล้วนส่งผลต่อการบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น32 

ดรักเกอร์ ปีเตอร์ เอฟ (Drucker, Peter F.) กล่าวว่า โลกในศตวรรษที่ 21 โลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคม ใหม่ที่มีปัญหาที่ท้าทาย ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น า คือ กุญแจส าคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลาย
ต่างมีความเช่ือว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ จึงจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาองค์กรและสามารถสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรมุ่งปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นในเรื่องความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อผู้รับบริการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้น ายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถเช่ือมโยง
สภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความส าคัญและต้องเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องเป็นผู้น าทีม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน33 

                                                             
31 ชัยยนต์ เพาพาน, "ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในสตวรรษท่ี 21. การประชุมวิชาการ

ระดับครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21," เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2564, เข้าถึงได้จาก  http://conference.edu.ksu.ac.th 
/file/20160809_ 2488101126.pdf. 

32 พิมพ์พร จารุจิตร,์ ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21,  (อุดรธานี: 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559), 202. 

33 Peter Ferdinand Drucker, Management Challenges for the 21st Century 
(Routledge, 2007), 21-22. 
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สรุปได้ว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความช านาญ เช่ียวชาญ ริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน ทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และน าพาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  
 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเขา้สู่ยคุศตวรรษท่ี 21 

 สจ๊วต (Stewart) ได้กล่าวถึง สภาพสังคมในศตวรรษที่ 21 ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ 
ด้าน ด้านที่เป็นผลจากการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้
เกิดสังคมโลกไร้พรมแดนทั้งการติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย การด าเนินธุรกิจ และวิถีชีวิต
ของผู้คนที่ทั้งมีอิสระและพึ่งพากันมากข้ึน เกิดสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้ท าให้สังคมต้องการคน
ที่มีความรู้มากข้ึน ทั้งการคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อสื่อสาร การท างาน  
เป็นทีม เป็นต้น เพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบเน้นความรู้ (Knowledge based 
economies) แรงงานยุคใหม่ต้องเป็นแรงงานที่มีสมรรถนะสากลจึงจะสามารถน าตนเองไปสู่การจ้าง
งานในระดับนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้เพื่อ
น าพาประชาชนของตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากงาน
ด้านการบริหาร และงานที่เน้นวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน ความต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับสูง มีทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ท าให้ระบบการศึกษาทั่วโลก ใช้การขยาย
การศึกษาเป็นวิธีการหลักที่ท าให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดภาระความยากจน และเพิ่มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายหนึ่งของสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2015 คือทุกประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาที่เป็นสากลในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน ประเทศก าลัง
พัฒนา มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยม และประเทศที่พัฒนาแล้วจะเพิ่ม
จ านวนของประชากรที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถือเป็น
มาตรฐานในประเทศอุตสาหกรรม34 

                                                             
34 Vivien Stewart, A World-Class Education: Learning from International 

Models of Excellence and Innovation (ASCD, 2012). 
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ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนในศตวรรษท่ี 21 

 ลอยมา (Loima) ได้กล่าวถึง ทักษะที่ส าคัญส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ 1) การ
ตระหนักถึงโลกาภิวัตน์ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) ความสามารถในการ
ปรับตัว 5) ความร่วมมือ 6) ความใฝ่รู้ 7) นวัตกรรม 8) การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 9) ความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษา 10) การแก้ปัญหา 11) การเรียนรู้สารสนเทศ 12) ทักษะการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ 13) การเป็นครูประกอบการ35 
 เบอร์รี่ (Berry) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของคนอเมริกาในปัจจุบันและอนาคตว่า 1) เด็กจะเป็น
บุคคลที่คิดในสิ่งที่หลากหลายและแตกต่างกันไป เป็นนักเรียนรุ่น I Generation เด็กยุคปัจจุบันเป็น
ยุค syberspace อาจก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งแต่ละยุคจะเป็นผลมาจากเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละรุ่น 2) อินเตอร์เน็ตและเครื่องมือสืบค้นจะยกระดับความสามารถทาง
สติปัญญา เนื่องจากคนจะจ าน้อยลง คิดมากข้ึน โดยเฉพาะคิดอย่างมรวิจารณญาณและทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผู้คนจะมีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่มากข้ึนแทนใช้เวลาท่องจ า 3) ในยุคศตวรรษที่ 21 นักเรียน
อเมริกัน ต้องมีความรู้และทักษะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องเรียนรู้มากกว่า 3R’S นักเรียนต้องมี
ลักษณะนิสัย ทักษะการเรียนรู้และความรู้ที่ต้องใช้เครื่องมือดิจิตอลที่จ าเป็นต่อการจัดการกระท า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง มีนักเรียนและครอบครัวที่มองหาโอกาส
ในการเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่เพื่อความเข้าใจในอนาคตเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ36 

กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 

 สภาพสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงไปสง่ผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน เนื่องจาก
กาจัดการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่
เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ทริลลิ่งและฟาเดล ( trilling and Fadel) ได้น าเสนอการ
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและในศตวรรษที่ 21 ดังตารางข้างล่างนี้     
 

 

 

 

                                                             
35 Loima Jyrki, Curriculum development learning and 21st Century skills 

(ม.ป.ป., 2011). 
36 Barnett Berry, Teaching 2030: What We Must Do for Our Students and 

Our Public Schools: Now and in the Future (Teachers College Press, 2011). 
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ตารางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและในศตวรรษที่ 21 
การเรียนการสอนแบบเดิม การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1. ครูเป็นศูนย์กลาง 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. การสอนโดยตรง 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เน้นความรู้ 3. เน้นทักษะ 
4. เน้นเนื้อหาสาระ 4. เน้นกระบวนการ 
5. เน้นทักษะพื้นฐาน 5. เน้นทักษะการประยุกต์ 
6. เน้นทฤษฏี 6. เน้นการฝึกปฏิบัติ 
7. เน้นความจริงและศาสตร์ 7. เน้นค าถามและปัญหา 
8. เน้นหลักสูตร 8. เน้นโครงงาน 
9. มีการก าหนดระยะเวลา 9. เรียนได้ตามสะดวก 

10. หลักสูตรเดียวส าหรับทุกคน 10. เน้นรายบุคคล 
11. เน้นการแข่งขัน 11. เน้นความร่วมมือ 
12. เป็นการเรียนในห้องเรียน 12. เป็นการเรียนรู้ในชุมชน 
13. เป็นการใช้ต ารา 13. เป็นการใช้ Web 
14. เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 14. เน้นการประเมินพัฒนาการ 
15. เรียนรู้เพื่อการศึกษาเล่าเรียน 15. เรียนรู้เพื่อชีวิต 

ที่มา : Trilling, B. and Fadel, C., 21st century skills (Printed in the United states America, 
2009), 38. 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 
21 เปลี่ยนไปจากเดิมแทบทุกมิติ การเตรียมครูและสถานศึกษาให้พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา/สถานศึกษา สถาบัน
การผลิตครูตลอดจนชุมชนและหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 

กรอบแนวคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21  
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)  
ที่มา: 21st Century Learning Framework, accessed May 5, 2018, available 
http://www.qlf.or.th/ 

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support systems) เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน (Student 
Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรยีนรู้ ได้แก่ มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ นักเรียนจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตัวเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ BBL (Problem - Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัว
ช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้  คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่ อศิษย์ (Professional Learning 
Communities: PCL) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การท าหน้าทีข่องครู
แต่ละคน 

ระบบส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกช่วยให้นักเรียนได้สืบค้นรวบรวมความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ สร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน น าไปสู่การได้ค าตอบที่มีทฤษฎีความรู้รองรับ เกิดจินตนาการสร้าง
กระบวนการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต้อการด ารงชีวิตของตน และคนในสังคม วางแผนการท างาน
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สืบค้น สร้างข้ันตอนและกระบวนการตามการอ้างอิงของทฤษฎีความรู้และพิสูจน์สมมติฐานค าตอบ
สรุปเป็นข้อค้นพบใหมใ่นรูปผลงาน หรือนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่น าไปสูก่ารพัฒนาทักษะพื้นฐาน
การสร้างความรู้ ทักษะการด ารงชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมี
ระบบมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) จุดเน้น คือ 
    1.1 เน้นทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญที่เกิดกับผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้จึงเน้นไปที่เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ต้องการสืบค้นหาค าตอบที่ถูกอ้างอิงด้วยทฤษฎี 
 1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความซ้ าซ้อนสาระเนื้อหา

รายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในรายวิชา และข้ามรายวิชา รวมทั้งบูรณาการสาระเนื้อหา 
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าไปด้วย  

1.3 มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึก 
     1.4 ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มี

คุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
     1.5 ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง การออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือ

วัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา 
2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills) 

จุดเน้น คือ 
     2.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 

ส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมให้ใช้ในการประเมินผลในช้ันเรียน ส่วนแบบทดสอบ
มาตรฐานนั้น จุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
(Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาตรความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้าน
วิชาการที่ ได้ เรียนรู้มา แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้วัด
ความสามารถที่ เกิดจากการสะสมประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีต ส่วนมากใช้ในการท านาย
สมรรถภาพของบุคคล เพื่อพยากรณ์อนาคตข้อเท็จจริงทั้ งในปัจจุบัน และประสบการณ์ในอดีตใช้
น ามาเป็นรากฐานการท านาย ใน 2 ลักษณะ คือ แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic 
Aptitude Test) ใช้วัดเพื่อท านายว่า เด็กแต่ละคนสามารถเรียนต่อไปในแขนงใดจึงจะดีและจะเรียน
ไปได้มากเพียงใด และแบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude 
Test) หมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษ นอกเหนือจาก
ความสามารถด้านวิชาการ  
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    2.2 เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไข
ตามความก้าวหน้าของระดับคุณภาพการปฏิบัติตามข้ันตอนในแต่ละกระบวนการ และวัดระดับ
คุณภาพของผลงาน 

    2.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การติดตามความก้าวหน้าของทฤษฎีการรับรู้ และทฤษฎีการปฏิบัติ รวมถึงความรู้ความสามารถใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นการวัดผลประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติ และเจตนคติ  

2.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและ 
มีคุณภาพ ผลจากการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม วิเคราะห์ จัดเก็บสารสนเทศเชิง
คุณภาพของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล รวมถึงการเก็บผลสัมฤทธ์ิภาพรวมทุกวิชา           

3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Curriculum & 
Instruction) จุดเน้น 

3.1 การสอนให้เกิดทักษะการเรยีนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกน
หลัก โดยการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันค้นคว้า หรือศึกษาสิ่งที่สนใจ และผู้เรียนกับครู
จะต้องร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า ผู้จัดการ และผู้ อ านวย   
ความสะดวก 

 3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการ
เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) การน าทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นของแต่ละวิชา
หลัก อันได้แก่ สาระความรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาระความรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กระตุ้นให้
นักเรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นการน าไปสู่ระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ
เป็นฐาน ที่เน้นความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) การใช้
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ(Performance 

Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) รวมไปถึงการประเมินผลและการตรวจสอบได้ที่
สอดคล้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้
ตามหลักสูตร ที่เรียกว่าเกณฑ์ความสามารถจัดท าข้ึนเพื่อความแน่ใจว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ
จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  

3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูใ้นเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุนการ
เรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) เพื่อการสร้างทักษะ
ข้ันสูงทางการคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นไปที่การจัดการเรียนรู้แบบ 
Project-Based Learning: PBL ที่ใช้พื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based)        
ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา โดยเน้นผู้เรียน     
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เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ และรู้จักการท างานร่วมกัน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด  

4. บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources)  
       จากชุมชนเข้ามาใช้ในสถานศึกษา นอกเหนือจากแหลง่เรียนรูท้ี่เปน็แหลง่ข้อมลูข่าวสาร

สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

บทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการให้การศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียน ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่ เป็น
กระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ทั้งการเรียนรู้
ของคนในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้ว และการเรียนรู้ของคนอื่น ๆ ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เป็นแหล่งท ากิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบ
อาชีพของผู้เรียน เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตนเอง เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ 
เป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เต็มที่และทั่วถึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัด
และสะดวกมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ 

5. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional 
Development)  

ทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งต้องตระหนักและเน้นทักษะ   
และพัฒนาครูในเรื่องต่อไปนี้ 

5.1 สร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือ
และก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

5.2 สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
5.3 สร้างให้ครูเป็นผู้มทีักษะความรู ้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การ

คิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญต่อวิชาชีพ 
5.4 สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดข้ึนกับครู เพื่อเป็นตัวแบบแห่งการเรียนรู้ของ ช้ัน

เรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
5.5 สร้างให้ครูเป็นผู้ทีม่ีความสามารถวิเคราะห์ผูเ้รยีนได้ทั้งรปูแบบการเรียนสติปัญญา 

จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
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5.6 ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงข้ึน เพื่อน าไปใช้ส าหรับการก าหนด 
กลยุทธ์ทางการสอน และจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 

5.7 สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

5.8 แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการ
สื่อสารให้เกิดข้ึน 

5.9 สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
6. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Learning 

Environment) 
         6.1 สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
         6.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วมการ

แบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติ
ในช้ันเรียน 

         6.3 สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียน
แบบโครงงาน 

         6.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
         6.5 ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ เหมาะสมทั้ งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียน

รายบุคคล น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์37 
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นการสร้างกรอบแนวคิดของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านกระบวนการวิจัยโดย Partnership for 21st Century Skills เป็นตัวแบบที่เสนอ
ในรายละเอียดของตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ในสังคม
ยุคใหม่ที่ต้องค านึงถึงและต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายทั้งครู นักเ รียน 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholders)38 

                                                             
37 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ, แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Skills), เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จาก https://webs.rmutl.ac.th 
/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf. 

38 ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ , "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในอนาคต 21st 
Century Skills: The Challenges Ahead" (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556), 5-9. 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  ทักษะด้านความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นหวัใจส าคัญส าหรับทักษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 แต่ทักษะนี้ยังต้องมีทักษะอื่นมาประกอบและส่งเสริมอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสารสนเทศ 
(information) ด้านสื่อ (media) และด้านดิจิตอล (digital literacy) ดังนี้ 

1. ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) เป็นทักษะในการเข้าถึง (access) อย่าง
รวดเร็วและรู้แหล่ง ทักษะในการประเมินความน่าเช่ือถือ และทักษะการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
ดังนั้น ครูต้องออกแบบการเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1) เข้าถึงและประเมินสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ใช้เวลาน้อย) และมีประสิทธิผล (เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเหาะสม) ประเมินสารสนเทศ
อย่างลึกซึ้งครบถ้วนรอบด้านและอย่างรู้เท่าทัน 2) ใช้สารสนเทศได้อย่างแม่นย าและสร้างสรรค์ต่อ
กรณีหรือปัญหาทีเ่ผชิญ และจัดการเช่ือมต่อสารสนเทศ (information flow) จากแหล่งที่หลากหลาย
ได้ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามจริยธรรมและกฎหมาย  

2. ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy Skills) เป็นทักษะสองทาง คือ ด้านรับสารและด้านส่ง
สารไปยังผู้อื่นหรือสาธารณชนหรือโลกกว้าง ทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วย ความสามารถในการ
เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และการสร้างสาร ดังนั้น ครูต้องออกแบบการเรยีนรู้โดยมีเปา้หมาย ดังนี้ 1) 
วิเคราะห์สื่อ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าท าไมจึงมีการสร้างสื่อและสร้างอย่างไร ท าความเข้าใจประเด็น
เชิงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสื่อและการสื่อสาร 2) สร้างผลิตภัณฑ์สื่อได้ โดยมี
ความสามารถใช้เครื่องที่เหมาะสมด าเนินการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับการน าเสนอตามวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย มีความเข้าใจ และสามารถน าเสนอในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง และหลากหลาย
วัฒนธรรม 

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ถึงแม้ว่าเด็กในยุคนี้เก่ง
กว่าครูและพ่อแม่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เด็กยังต้องการค าแนะน าจากครู
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และพ่อแม่ในการใช้เครื่องมือนี้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู้และสร้างสรรค์ และไม่ใช้ในทางที่ท าลาย
ตนเองและอนาคตของตนเอง จุดที่ส าคัญคือ ทั้งสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสาร เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีกลไกช่วยเหลือครูอย่างเป็นระบบและครูต้องหมั่น
เรียนรู้ และใช้ในการออกแบบการเรียนรู้โดยเป้าหมาย ดังนี้ 1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย จัดระบบ ประเมินและสื่อสารสารสนเทศใช้เครื่องมือ
สื่อสาร เช่ือมโยงเครือข่าย และ Social network อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเข้าถึง (access) การ
จัดการ (manage) ผสมผสาน  (integrate) ประ เมิ น  (evaluate) และสร้ างสรร ค์  (create) 
สารสนเทศเพื่อท าหน้าที่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ ปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ39 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวคิดของเบลลันกำและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) 

เบลลันกาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) ได้อธิบายเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้  

1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  เป็นความสามารถเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผู้บริหารและคนยุคใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรียนรู้และสามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารเพราะการสื่อสารที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวาง 

2. ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้และแหล่ง
ความรู้จะมีมากมายมหาศาล ผู้บริหารในอนาคตจะต้องใฝ่รู้สนใจใคร่รู้ในสิ่งใหม่  ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและมีจินตนาการต่อไปข้างหน้า จากความรู้ ที่ ได้รับมา 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) จึงเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการอยู่ในศตวรรษ
ที่ 21  

  3. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา เมื่อผู้บริหารสนใจใคร่รู้และมี
ทักษะในการหาความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีแล้ว ทักษะที่จ า เป็นและส าคัญอีกทักษะหนึ่งก็คือการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าดี ไม่ดี สิ่งใดเป็นจริง เป็นเท็จ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
ให้ความส าคัญควบคู่ไปกับทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด 

                                                             
39 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สกฤษดิ์วงศ์, 2555), 28-58. 
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            4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม ทักษะในการคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่
จ าเป็นมากในศตวรรษที่ 21 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เกิดข้ึน ซึ่งนวัตกรรมนั้นถือเป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่มีนวัตกรรมและ
ผลผลิตใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ยุคของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคของเครือข่ายที่คนจะติดต่อถึงกันผ่าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ  

6.  ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ทักษะในเชิงของการด าเนินธุรกิจและ
การค้า ซึ่งลักษณะของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน การพัฒนาทักษะนี้จะท าให้ผู้บริหารมีความพร้อมใน
การท างานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นสิ่งส าคัญ 
         7. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลกหมายถึง เป็นทักษะที่สะท้อน
เครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดโลกาภิวัตน์และเครื่องจักรที่คนในสังคมโลกต้องรู้จักคนอื่น ๆ 
โดยเฉพาะในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของตนเอง การรู้จักโลกและวัฒนธรรมอื่นที่มีทั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่
ร่วมกันและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจด้วยพร้อมกันไป40 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ท าหน้าที่บริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และเป็นผู้มี
อิทธิผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญอันดับแรก ๆ ของสถานศึกษา ดังนั้นภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ 
เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหล่านี้
เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของงานนั้น ๆ41 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่ต้องปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน  

                                                             
40 James Bellanca and Ron Brandt, 21st Century Skills: Rethinking How 

Students Learn (Indiana: Solution Tree Press, 2010). 
41 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ , 

2553), 1. 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด 
โดยแสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 5 ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2546, อ้างถึงใน สันติ บญุภิรมย์ , 
การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2553), 32.  

ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Instructional  Leadership) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายของค าว่า “ภาวะผู้น าทางวิชาการ” ไว้ดังนี ้
ดุ๊กค์ (Duke) ให้ความหมายว่า ความตั้งใจที่จะจัดสรรเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอน      

มีความสามารถที่จะใช้เวลาให้มากกว่าปกติให้กับช้ันเรียนเป็นพิเศษ และยังมุ่งเน้นไปที่สวัสดิการของ
สถานศึกษาทั้งหมด และสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนที่ดี42 

เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นการกระท าอย่างตั้งใจ           
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสภาพการท างานของครู และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เป็นที่        
น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ43 

เดบีวอยส์ (DeBevoise) ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การกระท าต่างๆ ของผู้บริหารใน
การส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของนักเรียน44 
 กรีนฟิลด์ (Greenfield) ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง การกระท าอย่างตั้งใจที่มีจุดหมายที่
จะพัฒนาสภาพการท างานที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพส าหรับครู รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่ง    
การเรียนรู้ที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพต่อนักเรียน45 
 อัจฉรา นิยมภา กล่าวว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ การจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน การพัฒนาครู 
และกรส่งเสริมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยการโน้มน้าวจูงใจ หรือช้ีน าให้

                                                             
42 Daniel Linden Duke, School Leadership and Instructional Improvement 

(Random House, 1987), 6. 
43 Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers (Boston London: Allyn & Bacon, 1989), 21. 
44 Wynn De Bevoise, "Synthesis of Research on the Principal as 

Instructional Leader," Educational leadership 41, no. 5 (1989): 21. 
45 Devid Greenfield, Effective School and Effective Teachers ((Boston: Allyn 

and Bacon, 1989), 21. 
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บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจ ตระหนัก รวมพลัง และสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณภาพของ        
การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา46 
 สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง  พฤติกรรมการกระท าหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ใน      
การช้ีน าหรือโน้มน้าวจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
เข้าใจและเกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ47 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในช้ีน า ส่งเสริม สนับสนุน โน้มน้าวใจหรือการร่วมมือกับคณะครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ อันมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

บทบาทและความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปน็ผู้ทีท่ าหนา้ที่บรหิารงานภายในสถานศึกษา และเป็นผู้ซึ่งมอีิทธิพลต่อ

คุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานทาง      
ด้านวิชาการ ดังนั้นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความส าคัญของภาวะผู้น า          
ทางวิชาการ 

อัจฉรา นิยมภา ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ภาวะผู้น าทางวิชาการ ดังนี้ การปฏิบัติงานตาม
ภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ในการเป็นผู้น าทางวิชาการโดยมุ่งหมายให้เกิด
คุณภาพกับผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ดังนี้  

                                                             
46 อัจฉรา  นิยมาภา, ภาวะผู้น าทางวิชาการ ศักยภาพผูบ้ริหารยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: วิสต้า 

อินเตอรป์ริ้น, 2561), 40. 
47 สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชพีผู้บริหารสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ์ใหม่ (กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น. การพมิพ,์ 2553), 188. 
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1. การบริหารจัดการโรงเรียน (School management) บริห ารสถานศึกษาต้องมี
ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ วางแผนปฏิบัติการ จัดโครงสร้างอบองค์กรที่สนับสนุน   
การใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการ บริหารการเปลี่ยนแปลง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้และ
สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ  

2. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน (Curriculum & Instruction Management)  
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเน้นความสามารถและ
คุณภาพในการสอนของครู มีความสามารถในการนิเทศการสอนของครู ประเมินผลการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน ออกแบบสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประสานงานหลักสูตรติดตาม
ก ากับดูแลการใช้หลักสูตร กระตุ้นให้ก าลังใจครูและนักเรียนในการเรียนการสอน สร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และบริหารเวลา พิทักษ์เวลาการเรียนการสอนโดยท าตัวให้เห็นพบเห็นอยู่เป็นนิจใน
โรงเรียนและชุมชน 

3. การบริหารตนเองทีมงานและชุมชน (Community Team & Personal Management) 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างทางคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
และการกระท าของผู้อื่น คิดนอกกรอบพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความเป็นผู้น าความสามารถ
ในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและชุมชน48 

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น า      
ทางวิชาการ โดยกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มภีาวะผู้น าทางวิชาการจะท าใหผู้้รว่มงานและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเช่ือถือ ยอมรับ ศรัทธาและร่วมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม เนื่องจากภารกิจ
หลักของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา49 

จากการศึกษาความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้
ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูซึ่งจะท า
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการ

                                                             
48 อัจฉรา  นิยมาภา, ภาวะผู้น าทางวิชาการ ศักยภาพผูบ้ริหารยุคใหม่, 46-47. 
49 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ,การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ

(กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543), 1. 
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ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 
ผู้บริหารกับความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 ผู้บริหารในสถานศึกษาอาจจะเป็นผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ซึ่งในการบริหารงานของผู้บริหารเหล่าน้ีจะต้องแสดงออกถึงภาวะผู้น าในด้านต่างๆ ของตนเองเพื่อให้   
การท างานส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  

แคมป์เบลล์และคณะ (Campbell and Others) ได้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้าสถานศึกษา
ในฐานะผู้น าไว้ 4 ประการ คือ  

1. ต้องเป็นผู้จัดรูปงาน  
2. เป็นผู้สื่อความหมาย  
3. เป็นผู้น าทางการศึกษา  
4. เป็นบังคับบัญชา50 

นีเซวิช (Knezevich) ได้ก าหนดบทบาทส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ 17 ประการ ดังนี้  
1. เป็นผู้ก าหนดทิศทาง  
2. เป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า  
3. เป็นนักวางแผน  
4. เป็นผู้ตัดสินใจ  
5. เป็นนักจัดองค์การ  
6. เป็นผู้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลง  
7. เป็นผู้ประสานงาน  
8. เป็นผู้สื่อสาร  
9. เป็นผู้แก้ความขัดแย้ง  
10. เป็นผู้แก้ปัญหา  
11. เป็นผู้จัดระบบงาน  
12. เป็นผู้บริหารการเรียนการสอน  
13. เป็นผู้บริหารงานบุคคล  
14. เป็นผู้บริหารทรัพยากร  

                                                             
50 Ronald F. Cambell and others, Introduction to Educational 

Administration, 5 ed. (Boston Allyn and Bacon, 1997), 225-7. 
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15. เป็นผู้ประเมินผล  
16. เป็นประธานในพิธี  
17.  เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน51 

แนวคิดเก่ียวกับภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสารมารถในการบริหารจัดการงาน        
ด้านวิชาการ ซึ่งงานวิชาการนั้นเป็นงานที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกของสถานศึกษา และยังเป็นงาน
ที่ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง โดยผู้น าทาง
วิชาการนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการพัฒนางานด้านวิชาการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้น าทาง
วิชาการนั้นต้องมีพฤติกรรมหรอืการกระท าต่าง ๆ  ที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ โดยมีนักวิชาการ
ที่กล่าวถึงแนวคิดของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ ดังนี้คือ 
 อับเบน และฮิวส์ (Ubben and Hughes) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. การท างานตามเวลาที่ก าหนด 
2. การจัดบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา 
3. การมุ่งเน้นวิชาการ 
4. มีความคาดหวังต่อคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 
5. การท างานด้านหลักสูตร 
6. การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
7. การประเมินและการตรวจสอบความก้าวหน้านักเรียน52 

เฮคและคณะ (Heck and other) ได้เสนอแนะองค์ประกอบโครงสร้างการท างานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 

1.การก าหนดเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
2. การสื่อสารให้ทุกคนทราบว่าสถานศึกษาคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

สูง 
3. การจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการสอนของครู 

                                                             
51 Stephen J Knezevich, "Administration of Public Education: A Sourcebook 

for the Leadership and Management of Educational Institutions,"  (1984): 17-18. 
52 Gerald C Ubben, Larry W Hughes, and Cynthia J Norris, The Principal: 

Creative Leadership for Effective Schools (ERIC, 2001), 97-98. 
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4. การจัดหาแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นให้ 
5. การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู 
6. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
7. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย53 
แมกอีแวน (McEwan) กล่าวถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผลว่า ประกอบด้วย 7 

องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การก าหนดเป้าหมายวิชาการที่ชัดเจน 
2. การจัดทีมงาน 
3. การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
5. การตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน 
6. การพัฒนาครูให้เป็นผู้น า 
7. การสร้างและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน ทีมงานและผู้ปกครอง54 
เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ ไว้ 

8 ประการคือ 
1. การกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาสถานศึกษาและคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 
2. การมีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงานด้านวิชาการ 
3. การสร้างแรงจูงใจให้ครูและใช้กระบวนการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
4. การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 
5. การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
7. การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของครู 
8. การสังเกตการสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ55 

                                                             
53 Ronald H Heck, Terry J Larsen, and George A Marcoulides, "Instructional 

Leadership and School Achievement: Validation of a Causal Model," Educational 
Administration Quarterly 26, no. 2 (1990): 95. 

54 Elaine K McEwan, Seven Steps to Effective Instructional Leadership 
(Corwin Press, 2002). 
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ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ทางวิชาการไว้ 3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ  

1. การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา (defining the school goals)  
การก าหนดภารกิจของสถานศึกษาเป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้อง

รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และสร้างความเข้าใจภารกิจดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ซึ่งจ าแนกภารกิจของสถานศึกษาออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1.1 การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals) 
1.2 การสื่อสารเป้าหมายขอสถานศึกษา (communicating school goals) 

2. การจัดการเรียนการสอน (Managing the instructional program) มีความหมาย
หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริม และสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของ
นักเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน ซึ่งจ าแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (supervising and evaluation 
Instruction) 

2.1 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum) 
2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (monitoring student progress) 

3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชากาของสถานศึกษา (promote school climate) 
เนื่องจากบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน (norms) และเจตคติของ
บุคลากรและนักเรยีนในสถานศึกษา ผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของสถานศึกษา ทั้งด้านตัวครู นักเรียนและการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของ
สถานศึกษา ซึ่งจ าแนกบทบาทในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษาเป็น 6 บทบาท 
คือ  3.1 การควบคุมเวลาในการสอน (protecting instructional time) 

3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (maintaining high visibility) 
3.3 การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing incentive for teacher) 
3.4 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional 

development) 
3.5 การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (developing and enforcing 

academic standards) 

                                                                                                                                                                               
55 Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers,21. 
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3.6 การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (providing incentive for learning)56 

สามารถสรปุแนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกบัภาวะผู้น าทางวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals) 
 การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษานั้นจะต้องมีความชัดเจน โดยเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนของนักเรียน โดยให้ทีมงานมีส่วนในการก าหนดเป้าหมายทางวิชาการของสถานศึกษา ซึ่ง
จะต้องรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครู เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการปฏิบัติงานจะต้องแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมทีส่ามารถวัดได้ นอกจากนั้นเป้าหมายของสถานศึกษาจะต้องมีลักษณะที่ง่ายต่อครู
ในการที่จะไปสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ในห้องเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

1. พิจารณาว่าในปีนั้นๆ บุคลากรของสถานศึกษาควรจะมุ่งเน้นความสนใจและทุ่มเท
ทรัพยากร ลงไปในกิจกรรมใด 

2. ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลลัพธ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. ก าหนดเป้าหมายที่ระบุวัตถุประสงค์ย่อย และขอบข่ายงานที่สามารถจัดการ 
4. น าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย 
5. จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรอย่างชัดเจน 
6. ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
7. ด าเนินการให้เป้าหมายในทางปฏิบัติสามารถวัดได้ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง      

การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนข้ึน57 
สถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลกรทางการศึกษาต้องมุ่งเน้นความสนใจและทุ่มเท
ทรัพยากรในการก าหนดเป้าหมาย มีการน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนมาพัฒนาด้านวิชาการ 
น าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบันน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนร่วมกันพัฒนาเป้าหมายของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
และช่วยให้บุคลากรภายในสถานศึกษา สามารถด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

                                                             
56 Philip Hallinger and Joseph Murphy, "Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals," The Elementary School Journal 86, no. 2 
(1985). 

57 เรื่องเดียวกัน, 221. 
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การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา (communicate school goal) 
 การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดข้ึนเพื่อให้ครู 
ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ปรึกษาหารือกัน สร้างความสัมพันธ์ มีการสื่อสารกัน ทั้งในรูปแบบ 
การประชุมครู การช้ีแจงในหนังสือคู่มือของสถานศึกษา การพูดคุยกับครู เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความ
ไว้วางใจ ความเข้าใจกันระหว่างสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึง การสื่อสารในหน้าที่ว่าผู้บริหารควรค านึงถึงเงื่อนไขที่จ าเปน็
ในการสื่อสาร ซึ่งมี 4 ประการ ได้แก่ 

1. การสื่อสารนั้นจะต้องสรา้งความเข้าใจหรอืท าให้ผูร้บัเกิดความเข้าใจ ในข่าวสารที่ส่งออกไป 
2. การสื่อสารที่ส่งออกไปจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์ 
3. การสื่อสารนั้นควรจะต้องสอดคล้องกับความสนใจของผู้รับข่าวสารนั้น 

 4. บุคคลที่รับข่าวสารนั้นต้องสามารถที่จะปฏิบัติหรือยินยอมรับข่าวสารนั้นได้ทั้งด้านจิตใจ
และร่างกายถ้าหากข่าวสารนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ข่าวสารนั้นก็จะถูกละเลยหรือขัดขืนได้58 

ลิเคิร์ท (Likert) กล่าวถึง สัมพันธภาพของการสื่อสารในองค์การที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ 
การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง การสื่อสารระหว่างบุคคลดังกล่าวเป็นจุดกลางของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายตามมา ซึ่งผู้บริหาร มีความรับผิดชอบต่อการที่จะให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จตามจุดม่งหมายของจดุประสงค์ขององค์การ และทักษะการสื่อสารของผู้บริหารเหล่าน้ีจะ
มีผลกระทบต่อความส าเร็จต่อความส าเร็จดังกล่าวมาก ดังนั้นในการสื่อสารผู้บริหารจ าเป็นต้อง
พิจารณาเป้าหมายของการติดต่อสื่อสารก่อน แล้วพิจารณาว่าเราจะต้องบรรลเุปา้หมายเหลา่น้ีอย่างไร 
โดยทั่วไปแล้วลักษณะของการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเกิดข้ึนภายใต้
ภาวะที่มีอยู่ในองค์การทั้งหมดในองค์การแต่ละองค์การนั้น ต่างก็มีพฤติกรรมเฉพาะของตนในการที่
จะน าเอาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด59 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจดัให้มีการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา มีการประชุมช้ีแจงและ
ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการสื่อสาร 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับบุคลากรในองค์การ  
มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง ก ากับติดตามการสื่อสารน าไปสู่           

                                                             
58 Chester Irving Barnard, The Functions of the Executive, vol. 11 (Harvard 

university press, 1968), 165-66. 
59 Rensis Likert, New Patterns of Management, 3 ed. (New York: Garland Pub, 

1987 ), 4. 
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การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามจุดประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษาและเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดกับองค์การ 

การนิเทศและการประเมินผลงานการสอน (Supervising and evaluation 
instruction) 

การปฐมนิเทศและการประเมินผลด้านการสอนนั้น  ผู้บริหารจะท างานร่วมกับครูใน                        
ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้บริหารจะต้องมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของสถานศึกษาได้ถูกถ่ายทอดไปสู่     
การปฏิบัติในห้องเรียน ให้การสนับสนุนครูด้านการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ ควบคุมการสอนใน
ห้องเรียนโดยเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการการให้ผลย้อนกลับกับครู ทั้ งทางด้านการนิเทศและ           
การประเมินผลโดยมีจุดประสงค์ที่ท าให้เป็นรูปธรรมและให้ครูเป็นผู้น าวิธีการสอนที่เฉพาะเจาะจงไป
ปฏิบัต6ิ0 

เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาโดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้  

         1. การนิเทศการศึกษาเพื่อการควบคุมคุณภาพ (supervision for quality control) 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นิเทศคนอื่น ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมการสอนและ               
การเรียนในสถานศึกษาโดยการเยี่ยมช้ันเรียน การศึกษาดูงานที่สถานศึกษาอื่นพูดคุยกับผู้คนและ
พยายามที่จะรู้จักนักเรียน  

         2. การนิ เทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (supervision for Professional 
Development) ตามทฤษฎีของเบอร์ตันและบรูคเนอร์  (Burton and Brueckner) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้นิเทศจะช่วยครูให้สามารถพัฒนาการสอนในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง มีการปรับปรุง
ทักษะข้ันพื้นฐานด้านการสอนและการถ่ายโอนความรู้  

3. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครู (supervision for teacher 
motivation) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับครู และท าให้ครูมีความรับผิดชอบในการสอนอย่าง
จริงใจ ตามความมุ่งประสงค์ทั้งมวลของสถานศึกษารวมทั้งนโยบายทางการศึกษาด้วย61 

นอกจากนี้ โลเวลล์ และไวล์ (Lovell and Wiles) ได้กล่าวถึง ทักษะการประเมินผล
ว่าเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  

                                                             
60 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals, 222. 
61 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision Human 

Perspectives, 4 ed. (New York: McGraw-Hill Book Company, 2001), 31-32. 
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1. การประเมินผลตามกระบวนการในการท างาน  
2. การเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
3. การประเมินตามจุดประสงค์  
4. การช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลการท างานของกลุ่มได้  
5. การช่วยให้ผู้ปฏิบัติ ตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการท างานของกลุ่มได้ดีข้ึน  
6. การช่วยสนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติในการท าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง

การท างานของตน  
7. ส่งเสริมการประเมินตนเอง แบบการประเมินผลความสามารถของคนในกลุ่มเพื่อ

ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีข้ึน62 
จะเห็นได้ว่าการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอนนั้น ผู้บริหารมีการตรวจเยี่ยมและ

นิเทศช้ันเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างครูผูส้อน มีการวัดผลประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา น าผลย้อนกลับมา
พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อให้ครูสามารถพัฒนา
ตนเองได้ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูเกิดแรงจูงใจ มีความรับผิดชอบต่อการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 

การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum) 
พฤติกรรมการประสานกับครูในด้านการน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผล  ซึ่งจุดประสงค์ตาม

หลักสูตรของสถานศึกษาจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอนในห้องเรียน  และคะแนนการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจกับครูใน
สถานศึกษาในด้านการน าเอาหลักสูตรไปปฏิบัติให้มากที่สุด63 

อาร์โนและเฮอร์เบิร์ด (Arno and Herbert) กล่าวว่าหลักสูตร หมายถึงประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ ได้วางแผนไว้อย่างดีและข้ึนอยู่กับการสอนเพราะประสบการณ์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม64 

                                                             
62 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 5 ed. (New Jersey: Prentice 

Hall, 1983), 24-26. 
63  Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals, 222.  
64 Arno A Bellack and Herbert M Kliebard, Curriculum and Evaluation 

(McCutchan Berkeley, Calif., 1977), 15. 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึงการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรและด าเนินการหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัด 
การเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุมรรคผล นอกจากนั้นสถานศึกษา
จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม และบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษา ต้องมี
การวางแผนเพื่อใช้หลักสตูรใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและ
เข้าใจหลักสูตรใหม่และเตรียมพร้อมในการใช้หลักสูตรนอกจากนั้นสถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม
ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบวงจร มีการน า
ผลจากการติดตามก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพย่ิงข้ึน65 

ผู้บริหารมีความส าคัญมากในการบริหารการใช้หลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ครูผู้สอนด้าน  
การสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเนื้อหา
สาระของหลักสูตรให้มากที่สุด ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการน า
หลักสูตรไปใช้และการจัดท าหลักสูตร น าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไปประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอนในการพัฒนาและประเมิน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา นอกจากนี ้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจดัให้มีการ
ประสานงานและการก ากับดูแลให้ผู้สอนและประเมินผลให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (monitoring student progress)  
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้บริหารควรจะใช้ผลจากคะแนนทดสอบในการ

ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  การประเมินหลักสูตร การประเมินด้านการสอน และการ
ประเมินผลความก้าวหน้าของเป้าหมายของสถานศึกษา66 

                                                             
65 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่  2 (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์
ที่โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2552), 26. 

66 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals, 221-24. . 
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 การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนนี้สามารถช่วยให้ครูผู้สอนทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักเรียนเพื่อน ากลับมาพัฒนาการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน โดยการตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิดโดยดูจากคะแนนการทดสอบ  รายงานระดับผลการเรียน  การติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนสามารถสังเกตได้จาก  

1. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
2 ก ากับดูแลการเรียนของนักเรียนโดยการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการและติดตามดูแล

นักเรียนโดยตรง  
3. การพัฒนาและใช้วิธีการอย่างง่าย ๆ จากการท างานประจ าการรวบรวมการสรุปและ     

การรายงานด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
4. ส ารวจนักเรียนที่เรียนอ่อนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยดูจากคะแนนในห้องเรียน

และระดับผลการเรียนเพื่อช่วยเหลือและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอน  
5. ใช้ผลที่ได้จากการประเมินความต้องการของครใูนการประเมินวิธีการสอนที่มปีระสทิธิภาพ

ของครู 
6. ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน67 
นอกจากนี้ การที่จะทราบความก้าวหน้าของนักเรียนนั้น  ครูผู้สอน สามารถวัดและ

ประเมินผลในช้ันเรียนโดยท าเป็นระยะในกระบวนการเรียนการสอน คือ  
1. ประเมินเพื่อการวินิจฉัยเพื่อระบุปัญหาและกลุ่มของนักเรียนโดยใช้ค าถามเกี่ยวกับความรู้

พื้นฐานส่วนใหญ่จะท าก่อนที่จะท าการเรียนการสอน  
2. ประเมินระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนโดยใช้ค าถามเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนเป็นการ

ประเมินก่อนหรือระหว่างที่ท าการเรียนการสอน  
3. ประเมินผลเพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับใดโดยใช้ค าถามเกี่ยวกับความรู้

เฉพาะและความรู้ทั่วไป เป็นการประเมินหลังจากท าการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ส าหรับวิธีการวัดประเมิน 
มีทั้งการท าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มการวัดและประเมินผล ควรใช้หลายวิธี เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การตรวจผลงานโดยใช้แบบสอบถาม การทดสอบด้วยข้อเขียน68 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน มีการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน        
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีน ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายมีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน 

                                                             
67  Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers, 74. 
68 Kenneth D Moore, Classroom Teaching Skills (McGraw-Hill, 1992), 107. 
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แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
เพื่อให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าด้านการเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อช่วยในการ
ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถน าผลการทดสอบไปใช้
ในการก าหนดเป้าหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมินด้านการสอน ประเมินผลความก้าวหน้าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

 

การควบคุมเวลาในการสอน (protecting instructional time) 
เวลาที่ใช้ในการสอนของครูในห้องเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะน ากฎเกณฑ์ในการเรียน

ให้กับเด็กที่ เรียนช้า รวมทั้ งค าขอร้องต่าง ๆ จากฝ่ายส านักงานของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องหาทางควบคุมกิจกรรมเหล่าน้ีให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด โดยผลักดันให้เป็นนโยบายของ
สถานศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการน านโยบายน้ีไปใช้ โดยการก าจัดสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้
การสอนในห้องเรยีนหยุดชะงักลงได้ก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอย่างมีศักยภาพและนักเรียนจะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน69 และจากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาจากลักษณะและ
พฤติกรรมการสอนของครูในห้องเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดย The Far 
West regional laboratory และส านักทดสอบทางการศึกษา (Educational testing Service) 
พบว่าครูใช้เวลาในการสอน ดังนี้  

1. ใช้เวลาส่วนมากในการสอนโดยก าหนดเวลาที่เหมาะสมให้กับนักเรียน  
2. เนื้อหาวิชาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
3. ใช้เวลาทั้งหมดในห้องเรียนในด้านการสอนและการดูแลการท างานของนักเรียน  
4. ใช้เวลาส่วนน้อยในการว่ากล่าวและอบรมด้านระเบียบวินัยของนักเรียน  
5. ให้นักเรียนใช้เวลาอย่างเหมาะสมในกาในด้านการเรียนหรือการประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ  
6. ให้นักเรียนเอาใจใส่บทเรียนและท าการบ้านตามเวลาที่ก าหนด  
7. ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกออกเสียงและอภิปรายในห้องเรียน  
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอนมิให้เสียไป

โดยเหตุอันไม่จ าเป็น เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาจัดให้มีนิเทศการเรียนการสอน การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน มีการจัดสอน
แทนเมื่อครูผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้การเรียนการสอน

                                                             
69  Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 

Teachers, 149-53. 
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ในห้องเรียนหยุดชะงักลง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 
การเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Main training high visibility) 

 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
นักเรียนและครู ซึ่งปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ แบบนี้ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลมากมายในด้าน
ความต้องการของนักเรียนและครู ผู้บริหารจะมีโอกาสในการสื่อสารกับครูใช้เวลาในการสื่อสาร
เป้าหมายระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้กับนักเรียนและครูทราบ70 

ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานไม่ได้อยู่กับความสามารถของตนเพียงอย่าง
เดียว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยในด าเนินการ และวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ  

1. มีความอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง เช่น ไม่โมโหฉุนเฉียว มีความอดทนต่อ                      
การวิพากษ์วิจารณ์  

2. มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
3. รู้จักการชมเชยและให้รางวัลแก่ผู้ท าความดี  
4. รู้จักวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่น ๆ

หลีกเลี่ยงการต าหนิอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย และวิจารณ์หรือต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ 
5. มีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  
6. มีความเสียสละและไม่ตระหนี่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. ให้ความสนใจต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
8. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
9. ใช้คนให้เหมาะกับงาน  
10. ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
11. ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
12. รู้จักใช้เวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการติดต่อท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
13. ไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

                                                             
70  Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals,  221-24. 
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14. ไม่จู้จี้กับผู้ใต้บังคับบัญชา71 
 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้บริหารกับครูผู้สอนและนักเรียน ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในและ
นอกหลักสูตร จัดให้มีการสอนเสริมและสอนซ่อมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของครูผู้สอนและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนและนักเรียนได้แสดงออก
ตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ดังนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ข้อมูลในการพัฒนา
สถานศึกษาและยังท าให้เกิดเจตคติที่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่พงึประสงค์ทั้งครูผูส้อนและนักเรียนอีกด้วย 

 

การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู  (providing intensive  for teachers)  
การจัดให้มีสิ่งจงูใจใหก้ับคร ูการสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรู้ รวมทั้งการให้รางวัล

และการให้การยอมรับการท างานของครู นับเป็นบทบาทที่ส าคัญส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการที่ท าให้
โครงสร้างของการท างานดีข้ึน รางวัลที่ผู้บริหารสามารถใช้สร้างจูงใจให้กับการท างานให้กับครู
อาจารย์ อาจไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นค าชมเชยทั้งโดยส่วนตัวและการสังคมยอมรับ    
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัลอย่างเป็นทางการ72  

แนวคิดและทฤษฎีในการจูงใจให้คนท างานนั้น มีหลายทฤษฎี เช่น ของมาสโลว์ (Maslow) 
ซึ่งได้รับความแพร่หลาย ได้แก่ ล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ (Maslow the human needs 
Theory) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ 3 ประการคือ 1) มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด 2) ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะมิใช่แรงจูงใจอีกต่อไป 3) ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับข้ันจากต่ าไปหา
สูงตามล าดับของความส าคัญ ส่วนทฤษฎีความต้องการ 5 ข้ันของมาสโลว์ (Maslow) มี 5 ประการ 
ดังนี ้ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiology needs) ความต้องการการด้านความปลอดภัยหรือ
มั่นคง (Security for save needs) ความต้องการทางด้านสังคม (Social belonging needs) ความ

                                                             
71 จุฑาทิพย์ อินนามเพ็ง, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2" 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552), 39. 

72  Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals,  221-22. 
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ต้อ งการความส าเร็จ  (esteem or status needs) ความต้อ งการ เป็ นตั วของตั วเอง (self-
actualization needs)73 

 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและเลือกสิ่งจูงใจให้เหมาะสม
กับความต้องการ เช่น การให้การยอมรับ การชมเชย  การให้เกียรติ การให้รางวัล การส่งเสริม
ครูผู้สอนที่มีสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ การเอาใจใส่ การสร้างขวัญก าลังใจ 
และการส่งเสริมด้านสขุอนามัยของครูผูส้อนและครอบครัว การกระท าดังกล่าวเป็นบทบาทส าคัญสว่น
หนึ่งของผู้บริหารในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานใหด้ีข้ึน ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกในการเรียนการสอนในที่สุด 
 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting  professional development) 
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัด

ให้มีการฝึกอบรมขณะประจ าการ รวมทั้งการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงการผสมผสานทักษะต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร และช่วยให้ครูสามารถน าไปใช้ในห้องเรียน74 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมี 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย การพัฒนา
วิชาชีพความเป็นผู้น าทางวิชาการ การบริหารสถานศึกษาหลักสูตรการสอน การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้กิจการและกิจกรรมนักเรียน การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คือ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีหรือ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด 
หัวหน้าสาย หัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป7ี5 

การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ควรให้ความส าคัญและส่งเสริม
สนับสนุนครูผู้สอนด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน การร่วมอบรมสัมมนา 
เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพ มีการจัด อบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับ

                                                             
73 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 3 ed. (New York: Harper 

& Row, 1997), 55-56. 
74  Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals, 221-22. 
75 "ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556,"ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130,.ตอน

พิเศษ 130ง,(4 ตุลาคม 2556), 
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เทคนิควิธีการสอนตามโอกาส มีการติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน และจัดให้มีการขยาย
ผลด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
ของครู 

การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (developing and enforcing academic 
Standards) 

มาตรฐานทางวิชาการที่สูง และมีความชัดเจนเป็นสิ่งจ าเป็นในการปรับปรุงการเรียนของ
นักเรียน มาตรฐานที่สูงข้ึนแสดงให้ได้จากจ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป76 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน
หรือช่วงช้ันไว้อย่างชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน ประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ สนับสนุนให้ครูน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้าน  
การเรียนของนักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท าให้เกิดการริเริ่มความคาดหวังและสภาพใหม่ ๆ ที่
จุดประสงค์สุดท้ายก็คือการปรับปรุงการเรียนการสอน 

การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรยีนรู ้providing incentive for Learning  
การส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการให้รางวัล และการให้การยอมรับ

นักเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิด้านวิชาการสูง และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 
ผู้บริหารต้องให้โอกาสนักเรียนในการที่จะเป็นที่ยอมรับของห้องเรียนและในสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานระหว่างห้องเรียนและสถานศึกษาในด้านการให้รางวัล เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีระบบการให้แรงเสริมอย่างเด่นชัดแก่ครูและ
นักเรียน ซึ่งการจัดให้มีสิ่งที่ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ที่ดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักหลายประการ
ด้วยกันซึ่งบาธ (Barth) ได้สรุปออกเป็น 6 ปัจจัยหลัก ดังนี้  

1. ชุมชนของผู้รักการเรียน โดยเช่ือว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่สุดใน
สถานศึกษาที่สามารถสร้างชุมชนของผู้รักการเรียนได้ นั่นคือ เป็นชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกันเป็นชุมชนที่
ยอมรับว่า ความรู้คืออ านาจ (knowledge is Power) เป็นชุมชนที่รักการเรียน และถือว่าการเรียนคือ
ชีวิตของสังคมที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา ภาพของชุมชนในสถานศึกษาจึงน่าจะเป็นบรรยากาศของ
นักวิชาการ ครูอาจารย์ ผู้บริหารเป็นนักวิชาการที่ทุ่มเทเวลาให้กับการค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อ

                                                             

 76 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals, " 221-24. 
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ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา ส่วนนักเรียนที่ได้รับอิทธิพลแม่แบบที่ดีก็
จะพัฒนาเป็นนักวิชาการที่ดีด้วย  

2. สภาพกัลยาณมิตรร่วมวิชาชีพ เป็นความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมของครู และผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลอย่างส าคัญในการสร้างความส าเร็จและคุณภาพในตัวผู้เรียน  

3. กล้าเสี่ยงที่จะท าในสิ่งใหม่ มีงานวิจัยจ านวนมากยืนยันว่า การเสี่ยงที่กิจกรรมต่าง 
ๆ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเรียนรู้ การเรียนรู้จะไม่เกิด หากบุคคลนั้นอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท าอะไร
ดังนั้น การศึกษาในสถานศึกษาควรเป็นการศึกษาโดยการสัมผัสความจริง ท าให้ความรู้จริง  

4. เคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา
เกิดความรู้สึกที่ดีในบรรยากาศของสถานศึกษาที่ยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง และยังส่งผลให้
เรียนรู้ได้ดีอีกด้วย  

5. เป็นสถานที่แห่งความสุข สถานศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขสม 
บุคลากรรู้จักสร้างอารมณ์ขัน   

6. มีความกังวลน้อยเล็กน้อย แต่มีมาตรฐานสูง ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่ดีนั้น 
ควรมีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง ต้องการให้นักเรียนทุกคนท าในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความเป็นเลิศใน
เชิงวิชาการ แต่ในขณะเดียวกัน บรรยากาศของการเรียนควรผ่อนคลายไม่ตรึงเครียดมากจนเกินไป 
เพราะสภาพความเครียด อาจมีผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของนักเรียน77 

ส่วนเซอร์จิโอวานี (Sergiovani) ได้สรุป ผลการศึกษา สถานศึกษาดีมี คุณภาพ 
ลักษณะดังนี้  

1. เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพยายามบริการนักเรียน พยายามสร้างระบบ
สนับสนุนอย่างเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือนักเรียน จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดสวัสดิการให้นักเรียน สถานศึกษาพยายามสร้างบรรยากาศของ
ความร่วมมือและความเช่ือถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

2. สถานศึกษาเสนอโปรแกรมเรียนที่หลากหลาย เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนรอบรู้ 
และการจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจ จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดโครงการ
สร้างการบริหารที่มุ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  ครูและผู้บริหารมีความเช่ือว่า นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  

                                                             
77 Roland S Barth, Improving Schools from Within: Teachers, Parents, and 

Principals Can Make the Difference (ERIC, 1990), 161-72. 
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4. สถานศึกษาสร้างบรรยากาศที่ดีแก่นักเรียน ก าหนดการจัดการอย่างชัดเจน 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้วยการให้ค าชมและมอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน้นการท างาน 
และมีความเช่ือมั่นคาดหวังในความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เปิดเพื่อรับข้อเสนอ และวิทยากรใหม่ ๆ สถานศึกษาอบอุ่นด้วย
มิตรภาพ น าทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน สร้างวินัยนักเรียน
ด้วยการให้ก าลังใจและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน 

5. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การท างาน บุคลากรได้รับเกียรติ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีเสรีภาพในการท างานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตามความสามัคคี สร้างบรรยากาศที่น่ายกย่องให้เกียรติกัน78 

ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศวิชาการ มียกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลงานด้าน
วิชาการดีเด่นหรือมีพฤติกรรมดีเด่น โดยประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการมอบ
ทุนการศึกษา จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการให้รางวัล และการให้การยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการสูง 
และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนรอบรู้ 
และการจัดโปรแกรมการเรยีนที่ใหน้ักเรยีนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

ภาวะผู้น าทางวิชาการจากแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟ่ี (Hallinger and Murphy)  

สามารถสรปุประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี ้

1. การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals) 
สถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลกรทางการศึกษาต้องมุ่งเน้นความสนใจและทุ่มเท
ทรัพยากรในการก าหนดเป้าหมาย มีการน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนมาพัฒนาด้านวิชาการ 
น าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทั้งอดีตและปัจจุบันน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนร่วมกันพัฒนาเป้าหมายของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานบรหิารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
และช่วยให้บุคลากรภายในสถานศึกษา สามารถด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
                                                             

78 Thomas J. Sergiovanni and Reginald Leon Green, The Principalship: A 
Reflective Practice Perspective, 7 ed. (Boston: Pearson, 2015). 
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2. การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา (communicate school goal) 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจดัให้มีการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา มีการประชุมช้ีแจงและ

ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการสื่อสาร 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับบุคลากรในองค์การ  
มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก ากับติดตามการสื่อสารน าไปสู่  การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามจุดประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษาและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดกับองค์การ 

3.  การนิ เทศและการประเมิ นผลงานการสอน  ( Supervising and evaluation 
instruction ) 

นิเทศและการประเมินผลด้านการสอนน้ัน ผู้บริหารมีการตรวจเยี่ยมและนิเทศช้ันเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูผู้สอน มีการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสตูรสถานศึกษา น าผลย้อนกลับมาพัฒนาหลักสตูร
และปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมทั้ง
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูเกิดแรงจูงใจ มีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 

4. การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum) 
ผู้บริหารมีความส าคัญมากในการบริหารการใช้หลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ครูผู้สอนด้าน  
การสอน มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเนื้อหา
สาระของหลักสูตรให้มากที่สุด ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการน า
หลักสูตรไปใช้และการจัดท าหลักสูตร น าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไปประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอนในการพัฒนาและประเมิน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดให้มี  
การประสานงานและการก ากับดูแลให้ผู้สอนและประเมินผลให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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5. การตรวจสอบความก้าวหนา้ของนักเรียน (monitoring student progress)  
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน มีการก ากับ

ติดตามความก้าวหน้าจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายมีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน 
แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
เพื่อให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าด้านการเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อช่วยใน         
การช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถน าผลการทดสอบ
ไปใช้ในการก าหนดเป้าหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมินด้านการสอน ประเมินผลความก้าวหน้า
เป้าหมายของสถานศึกษา 

6. การควบคุมเวลาในการสอน (protecting instructional time) 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอนมิใหเ้สยีไปโดยเหตุ

อันไม่จ าเป็น เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาจัดให้มีนิเทศการเรียนการสอน การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน มีการจัดสอนแทน
เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ และการควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะท าให้การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนหยุดชะงักลง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

7. การเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Main training high visibility) 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับ

ครูผู้สอนและนักเรียน ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร 
จัดให้มีการสอนเสริมและสอนซ่อมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ครูผู้สอนและนักเรยีน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนและนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาและยังท าให้เกิดเจต
คติที่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนอีกด้วย 

8. การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing intensive for teachers)  
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและเลือกสิ่งจูงใจให้เหมาะสม

กับความต้องการ เช่น การให้การยอมรับ การชมเชย  การให้เกียรติ การให้รางวัล การส่งเสริม
ครูผู้สอนที่มีสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ การเอาใจใส่ การสร้างขวัญก าลังใจ 
และการส่งเสริมด้านสขุอนามัยของครูผูส้อนและครอบครัว การกระท าดังกล่าวเป็นบทบาทส าคัญสว่น
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หนึ่งของผู้บริหารในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานใหด้ีข้ึน ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกในการเรียนการสอนในที่สุด 

 

9. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development) 
การพัฒนาบุคลากรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ควรให้ความส าคัญและส่งเสริม

สนับสนุนครูผู้สอนด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน การร่วมอบรมสัมมนา  
เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพ มีการจัด อบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการสอนตามโอกาส มีการติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน และจัดให้มีการขยาย
ผลด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
ของครู 

10. การพัฒนาและการสรา้งมาตรฐานด้านวิชาการ (developing and enforcing 
academic Standards) 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน
หรือช่วงช้ันไว้อย่างชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน ประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ สนับสนุนให้ครูน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้าน   
การเรียนของนักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท าให้เกิดการริเริ่มความคาดหวังและสภาพใหม่ ๆ ที่
จุดประสงค์สุดท้ายก็คือการปรับปรุงการเรียนการสอน 

11. การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (providing incentive for Learning) 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศวิชาการ มียกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการ

ดีเด่นหรือมีพฤติกรรมดีเด่น โดยประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง มีการมอบทุนการศึกษา 
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนโดยการให้รางวัล และการให้การยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการสูง และเมื่อ
นักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนรอบรู้                 
และการจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจ           
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 



  56 

ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ท่ีตั้ง ขนาดและอาณาเขต 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2553  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
มีเขตพืน้ที่การศึกษา จ านวน 103 สถานศึกษา ครอบคลุมเขตการปกครองทั้งจังหวัด ประกอบด้วย 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 
  ทิศใต ้   ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
 เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมาย 

35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงเขตบรกิารของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

เขตบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 
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ตารางที่ 5 รายช่ือสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย 55 สถานศึกษา 
1. โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) 
3. โรงเรียนวัดนาขวาง 
5. โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 
7. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 
9. โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บ ารุง) 
11. โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 
13. โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพ ที่ 95 
15. โรงเรียนบ้านสันดาบ 
17. โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 
19. โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 
21. โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บ ารุง) 
23. โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 
25. โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 
27. โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 
29. โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 
31. โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 
33. โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
35. โรงเรียนวัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์) 
37. โรงเรียนวัดบางน้ าวน(รอดพิทยาคม) 
39. โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 
41. โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 
43. โรงเรียนบ้านบางน ้าจืด 
45. โรงเรียนวัดโพธ์ิแจ้ 
47. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 
49. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 
51. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 
53. โรงเรียนวัดบางปลา 
55. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ                                        
     (บ้านบ่อราษฎรบ ารุง) 

2. โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 
4. โรงเรียนวัดศรีเมือง 
6. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 
8. โรงเรียนวัดคลองครุ 
10. โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 
12. โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) 
14. โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงส าลรีาษฎร์
อนุสรณ์) 
16. โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 
18. อนุบาลสมุทรสาคร 
20. โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 
22. โรงเรียนเทพนรรัตน์ 
24. โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 
26. โรงเรียนวัดศิริมงคล 
28 โรงเรียนวัดเกาะ(ส าลีราษฎร์อุปถัมภ์) 
30. โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 
32. โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 
34. โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 
36. โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 
38. โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 
40. โรงเรียนบ้านโคก 
42. โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 
44. โรงเรียนเอกชัย 
46. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
48. โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 
50. โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 
52. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 
54. โรงเรียนวัดบางปิ้ง                          
     (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 
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สถานศึกษาในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน  ประกอบด้วย 19 สถานศึกษา 
1. โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
3. โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
5. โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธ์ุพิทยาคาร 
7. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 
9. โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 
11. โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
13. โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 
15. โรงเรียนวังนกไข่ 
17. โรงเรียนบ้านคลองแค 
19.โรงเรียนวัดศรสี าราญราษฎร์บ ารุง                  
     (แช่มประชาอทุิศ) 

2. โรงเรียนบ้านสวนหลวง 
4. โรงเรียนวัดนางสาว 
6. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 
8. โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 
10. โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 
12. โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 
14. โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยา
คาร) 
16. โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 
18. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์
รังสรรค์)                     
  

สถานศึกษาในเขตอ าเภอบา้นแพ้ว ประกอบด้วย 29 สถานศึกษา 
1. โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
3. โรงเรียนบ้านคลองตัน 
5. โรงเรียนบ้านรางสายบัว 
7. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
9. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 
11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)                                           
13. โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 
15. โรงเรียนท านบแพ้ว 
17. โรงเรียนวัดโรงเข้ 
19. โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
21. โรงเรียนวัดธรรมโชติ 
23. โรงเรียนบ้านโรงเข้ 
25. โรงเรียนวัดสวนส้ม(ช่ืนสินอนุสสรณ์) 
27. โรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 
29. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)   
      ในพระราชูปถัมภ์ฯ                                  

2. โรงเรียนวัดหนองบัว 
4. โรงเรียนวัดชัยมงคล 
6. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) 
8. โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
10. โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บ ารุง 
12. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) 
14. โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 
16. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 
18. โรงเรียนบ้านเจริญสุข 
20.โรงเรียนบ้านคลองหลวง 
22. โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 
24. โรงเรียนบ้านคลองส าโรง 
26. โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎรบ์ ารุง  
28. โรงเรียนบ้านดอนไผ่                                            
     (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 
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ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560, (สมุทรสาคร: กลุ่มนโยบายและแผน, 2560), 25-33.   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด าเนินการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในรูปแบบเครือข่ายการด าเนินงานภายใต้ช่ือสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 11 สหวิทยาเขต ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 รายช่ือโรงเรียนในสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ท่ี ชื่อสถานศึกษา ต าบล 

1. สหวิทยาเขตมหาชยั (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 

1 อนุบาลสมทุรสาคร มหาชัย 
2 วัดคลองครุ (ขยายโอกาส) ท่าทราย 
3 บ้านท่าทราย ท่าทราย 

4 วัดศรีเมือง ท่าทราย 

5 บ้านยกกระบัตร ท่าทราย 

6 วัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) (ขยายโอกาส) นาด ี
7 เทพนรรัตน์ นาด ี

8 บ้านบางปิ้ง นาด ี

2. สหวิทยาเขตท่าฉลอม (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
1 เอกชัย มหาชัย 
2 วัดบางหญ้าแพรก (ขยายโอกาส) บางหญ้าแพรก 
3 วัดสามัคคีศรัทธาราม (ขยายโอกาส) บางหญ้าแพรก 

4 วัดศรีสุทธาราม (ขยายโอกาส) บางหญ้าแพรก 

5 สมุทรมรีรัตน์ บางหญ้าแพรก 

6 วัดชีผ้าขาว ท่าจีน 
7 วัดใหญ่จอมปราสาท ท่าจีน 

8 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ท่าจีน 

3. สหวิทยาเขตสาครบุรี (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
1 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย 
2 วัดบางปลา บ้านเกาะ 
3 บ้านอ้อมโรงหีบ (ขยายโอกาส) บ้านเกาะ 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา ต าบล 
4 วัดพันธุวงษ์ บ้านเกาะ 

5 วัดศิริมงคล บ้านเกาะ 

6 วัดเกาะ (ส าลีราษฎร์อปุถัมภ์) บ้านเกาะ 

7 บ้านบางน้ าจืด (ขยายโอกาส) บางน้ าจืด 
8 วัดโพธ์ิแจ้ บางน้ าจืด 

9 บ้านหนองหาดใหญ ่ บางน้ าจืด 

4. สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์ (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ คอกกระบือ 
2 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล พันท้ายนรสิงห์  
3 บ้านโคก พันท้ายนรสิงห์  
4 วัดบ้านไร่ (ประชานุกลู) พันท้ายนรสิงห์  
5 สหกรณ์นิคมนาเกลือ โคกขาม 
6 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎ์บ ารุง) โคกขาม 
7 บ้านสันดาป โคกขาม 
8 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนสุรณ์) โคกขาม 
9 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม 

5. สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
1 วัดปัจจันตาราม (ขยายโอกาส) นาโคก 
2 วัดราษฎร์ธรรมาราม นาโคก 
3 บ้านโคก (นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก 
4 วัดบางพล ี บางโทรัด 
5 วัดเกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด 
6 เมืองสมทุรสาคร บางโทรัด 
7 วัดบางน้ าวน (รอดพิทยาคม) บางโทรัด 
8 บ้านคลองซื่อ บางโทรัด 
9 วัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) (ขยายโอกาส) กาหลง 
10 วัดนาขวาง กาหลง 

11 บ้านชายทะเลกาหลง กาหลง 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา ต าบล 
6. สหวิทยาเขตบ้านบ่อ (อ าเภอเมืองสมุทรสาคร) 

1 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า 

2 วัดวิสุทธาราม บางกระเจ้า 

3 วัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า 

4 วัดเจรญิสุขาราม บางกระเจ้า 

5 วัดใหญ่บ้านบอ่ (บ้านบอ่ราษฎรบ์ ารุง) (ขยายโอกาส) บ้านบ่อ 

6 วัดกระเซ้าขาว (ขยายโอกาส) บ้านบ่อ 

7 วัดใต้บ้านบ่อ บ้านบ่อ 

8 วัดบางขุด บ้านบ่อ 

9 วัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บ ารุง) ชัยมงคล 

10 วัดน่วมกานนท์ ชัยมงคล 
7. สหวิทยาเขตพันท่าจีน (อ าเภอกระทุ่มแบน) 

1 วัดนางสาว (ขยายโอกาส) ท่าไม้ 
2 วัดท่าเสา (ขยายโอกาส) ท่าไม้ 
3 บ้านท้องคุ้ง ท่าไม้ 
4 บ้านปลายคลองนอ้ย ท่าไม้ 
5 วัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) บางยาง 
6 วัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) บางยาง 

7 วัดท่ากระบอื (ท่ากระบือพิทยาคาร) บางยาง 

8 วัดหนองนกไข่ หนองนกไข่ 

9 วังนกไข่ หนองนกไข่ 

10 บ้านคลองแค อ้อมน้อย 
11 วัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎรส์ังสรรค์) อ้อมน้อย 

8. สหวิทยาเขตพุทธสาคร (อ าเภอกระทุ่มแบน) 
1 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง อ้อมน้อย 

2 บ้านสวนหลวง (ขยายโอกาส) สวนหลวง 

3 วัดใหม่หนองพะอง สวนหลวง 

4 บ้านดอนไก่ด ี ดอนไก่ด ี

5 บ้านแครายเกษตรพันธ์พิทยาคาร แคราย 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา ต าบล 
6 วัดสุวรรณรัตนาราม แคราย 

7 วัดราษฎร์บ ารุง (ขยายโอกาส) คลองมะเดื่อ 

8 บ้านคลองกระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 

9. สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี (อ าเภอบ้านแพ้ว) 
1 บ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) หนองสองห้อง 
2 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) หนองสองห้อง 
3 วัดโรงเข้ โรงเข้ 
4 หลวงสินธ์ุราษฎรร์ังสฤษฏ์ โรงเข้ 
5 วัดธรรมโชต ิ โรงเข้ 
6 บ้านโรงเข้ โรงเข้ 
7 วัดหนองบัว หนองบัว 
8 วัดดอนโฆสิตาราม หนองบัว 
9 ท านบแพ้ว ยกกระบัตร 
10 วัดยกกระบัตร ยกกระบัตร 

10. สหวิทยาเขตพัฒนาการศึกษา (อ าเภอบ้านแพ้ว) 
1 วัดกระโจมทอง หลักสอง 
2 วัดหลักสองราษฎร์บ ารุง หลักสอง 
3 วัดคลองตันราษฎรบ์ ารุง (ขยายโอกาส) เกษตรพฒันา 
4 บ้านคลองตัน เกษตรพฒันา 
5 ไทยรัฐวิทยา 9(วัดใหม่ราษฎร์นกุูล บ้านแพ้ว 
6 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพฒัน ์ บ้านแพ้ว 
7 วัดเจ็ดริ้ว (ขยายโอกาส) เจ็ดริ้ว 
8 บ้านรางสายบัว คลองตัน 

11. สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ (อ าเภอบ้านแพ้ว) 
1 อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) หลักสาม 

2 วัดชัยมงคล หลักสาม 

3 บ้านวังจรเข้ หลักสาม 

4 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ขยายโอกาส) หลักสาม 

5 วัดสวนส้ม (ช่ือสินอนุสรณ์) สวนส้ม 
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ท่ี ชื่อสถานศึกษา ต าบล 
6 บ้านด าเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) สวนส้ม 

12. สหวิทยาเขตหลักสามด าเนนิ (อ าเภอบ้านแพ้ว) 
1 บ้านคลองส าโรง สวนส้ม 

2 ทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วัดสุนทรสถิต) อ าแพง 

3 วัดธัญญารามราษฎรบ์ ารงุ อ าแพง 
4 บ้านคลองหลวง อ าแพง 

5 บ้านเจริญสุข อ าแพง 

ที่มา: http://www.home.skn.go.th/main/images/document/SchoolGroup.pdf 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์   

เป็นคนสาครบรุี 4.0 บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัด

การศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที ่2   พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่สรา้งขีด 

      ความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที ่3   ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่4   ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่5   การจัดการศึกษาเพือ่เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตในการบรหิารจดัการศึกษา 

http://www.home.skn.go.th/main/images/document/SchoolGroup.pdf
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กลยุทธ์ที ่6   พัฒนาระบบการจัดการและส่งเสริมการส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่7   การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

จุดเน้นการด าเนินการ 

1. ด้านความสะอาด (Clean) 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) 
3. ด้านการอ่าน (Read)79 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย      
ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

งานวิจัยในประเทศ 

แพรดาว สนองผัน ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 11 ทักษะ คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการ
บริหาร ทักษะด้านการวางแผน ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการประเมิน 
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สารและการบริหารจดัการ และทักษะด้านการสร้าง
ทีมงาน โดยทักษะที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดและมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นอันดับแรก คือ 
ทักษะด้านการสร้างทีมงาน ส่วนแนวโน้มเป็นไปได้มากและมีความเหน็สอดคลอ้งกนัเปน็อันดับสดุท้าย 
คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ80 

                                                             
79 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร , แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สมุทรสาคร: กลุ่มนโยบายและแผน, 2561), 34-35. 
80 แพรดาว สนองผัน, "ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), ก. 
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ศศิตา เพลินจิต ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ รองลงมา
คือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้าง
หรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้  และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็ นตัวของตัวเอง 2) การ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่มี
ความแตกต่างกัน81 

เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช ได้ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ความท้าทายในการพัฒนา
นักศึกษา พบว่า ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ทุกภูมิภาคของ
โลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่ือมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความท้าทายในการพัฒนานักศึกษาที่เน้นทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับอนาคต การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับนักศึกษาในยุคนี้ ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการ
เรียนรู้นวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น การพัฒนานักศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตและยืนหยัดในโลก
อนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งด้านการด าเนินชีวิตและด้านการท างาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในศตวรรษนี้ สามารถเอาตัวรอด และประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้อง
เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ พัฒนาจิตส านึกต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จิตส านึกต่อการเป็นพลเมืองและจรรโลงให้สังคมในอนาคตน่าอยู่มากยิ่งข้ึน82 

                                                             
81 ศศิตา เพลินจิต, "ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , 2558), 
บทคัดย่อ. 

82 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, “ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา 
” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2559),  บทคัดย่อ. 
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วิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความ
สนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0183 

บุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายค้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการท างาน
เป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน84 

                                                             
83 วิรวรรณ จิตต์ปราณี, "ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, , 2559), ง. 

84 บุญส่ง กรุงชาลี, "ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561), บทคัดย่อ. 



  67 

ปัทมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ทักษะความเป็นผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์ ส่วนทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล 2) ระดับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ การวัดผล การประเมินผลการเรียน รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การส่งเสริมความรู้ และประสานงานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมากที่สุด ( rxy =.835) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการ
ท างานเป็นทีม ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเป็นผู้น าทางวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน ร่วมกับการท านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 
73.30 ส าม ารถ เขียน เป็ นส มการพ ยาก รณ์ ใน รูป คะแนนมาตรฐาน  ได้ ดั งนี้  Z =.351X4 
+.397X5+.222X1

85
 

มณฑาทิพย์ นามนุ ได้ศึกษา ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะ
ทางด้านการบริหารจดัการองค์กร ทักษะด้านมนุษยสมัพันธ์ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะทางด้าน
การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล 2) ผลการ
เปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                                             
85 ปัทมพร พงษ์เพชร , "ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 " 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา , มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์, 2561), บทคัดย่อ. 
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ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0586 

ปัทมา ประทุมสุวรรณ ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะการกระตุ้นจูงใจ 
2) ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียนความสามารถในการพัฒนานักเรยีนให้มีเจตคติทางบวก ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 3) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ที่
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ (X4) ทักษะการแก้ปัญหา (X3) 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี (X1) และทักษะการท างานเป็นทีม (X2) ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66.20อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0587 

สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้าน
การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจ
ให้กับครู ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ด้าน

                                                             
86 มณฑาทิพย์ นามนุ, "ทักษะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารสถานศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561), บทคัดย่อ. 

87 ปัทมา ประทุมสุวรรณ. "ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2." (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2562),ข.  
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การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้าน
การสื่อสารเปา้หมายของสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนด้านการนิเทศและ
การประเมินผลด้านการสอน และการควบคุมเวลาในการสอน 88 

อังคณา ฉางข้าวค า ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารทีส่่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ การส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร 
การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน การสื่อสารเป้าหมายของ
สถานศึกษา การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การควบคุมการใช้เวลาในการสอน การเอาใจ
ใส่ดูแลครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มีสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2) บทบาทหน้าที่ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ และอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน 
เรียงล าดับดังนี้ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จัดระบบและ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และ
ประสานงานการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการในจังหวัด จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ 
เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ ภาระหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0589 

                                                             
88 สมถวิล ศิลปคนธรรพ์, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 122-23. 

89 อังคณา ฉางข้าวค า, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
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 อุษา แซ่เตียว ได้ศึกษา ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ค่านิยม
และจริยธรรมของการเป็นผู้น า การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนการประเมินผลงานและ
การบริหารบุคลากร การวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการองค์กร การบริหาร
จัดการบุคลากร การก าหนดนโยบายและการปกครองผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ การวิจัยทางการศึกษา การ
ประเมินผลและการวางแผน 2) การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบดังนี้ 
(1) อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา และการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (2) อยู่ในระดับมาก 15 ด้าน 
โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนว การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การวัดผลประเมนิผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 3) ทักษะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0190 

ธัญญาภัทร์ เลาธนัง ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน ( X = 3.81, S.D. = 0.65) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 3.68, S.D. = 0.56) และ

                                                             
90 อุษา แซ่เตียว, "ทักษะของผูบ้รหิารกบัการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), ง. 
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ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (X= 3.58, S.D. = 0.52) 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้าน
การยกย่องเชิดชูครูท าวิจัยในช้ันเรียน ( X = 3.73, S.D. = 0.46) ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ( X = 3.68, S.D. = 0.41) ด้านการส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ( X = 3.64, S.D. = 0.35) ด้านการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในช้ันเรียน ( X 
= 3.57, S.D. = 0.38) และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้วิจัยใน
ช้ันเรียน ( X = 3.56, S.D. = 0.35) 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก และมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0591 

จริยาภรณ์ พรหมมิ ได้ศึกษา ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ใน
การท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และจ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสามารถในการพยากรณ์ร้อยละ 62.10 โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

Y / = .384 + .222 (X1) + .202 (X11) + .150 (X4) + .140 (X9) + .123 (X5) 

                                                             
91 ธัญญาภัทร์ เลาธนัง, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัย

ใน ช้ันเรียนของผู้บ ริห ารสถานศึกษา สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558), บทคัดย่อ. 
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Z/ Y = .250 (Z X1) + .236 (Z X 11) + .174 (Z X 4) + .157 (Z X 9) + .141 (Z X 5)92 
บุญพา พรหมณะ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัด
สิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร 
ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุม
การใช้เวลาในการสอน ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน
ด้านวิชาการและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู 2) 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1 ตามประเภทของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และตามประสบการณ์ในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกัน93 

เธียรพัฒน์ ชุปวา ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ
ในภาพรวมผู้บริหารมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ
ของโรงเรียน ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา
และการประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร ด้านเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และด้านการจัดการระบบเครือข่าย 2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ส าหรับ
พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยกว่าพฤติกรรมอื่น ๆ คือด้านเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเริ่มจากการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจบุคลากร ส าหรับ
พฤติกรรมด้านการจัดการระบบเครือข่าย ต้องเริ่มจากการศึกษาความรู้ในเรื่องการสร้างและการใช้

                                                             
92 จริยาภรณ์ พรหมมิ , "ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  " 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), ง. 

93 บุญพา พรหมณะ, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559), บทคัดย่อ. 
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เครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่วนแนวทางพัฒนาพฤติกรรมอื่นๆ นั้น มีวิธีการพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ ไป โดย
ต้องอาศัยการปรับทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเป็นหลัก94 

ไพฑูรย์ บุญปัน ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การก าหนดภารกิจของโรงเรยีน การส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียนและการจักการด้านการเรียนการสอนตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันโดยมรนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
ควรให้ครูก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดโครงการร่วมกันในการ
พัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีนิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
ก าหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศ แล้วรายงาน
ผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรม
ทัศนะศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ95 

มานพ ศรีตะโกเพชร ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเที่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด

                                                             
94 เธียรพัฒน์ ชุปวา, "การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร " (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), ง. 

95 ไพฑูรย์ บุญปัน, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), ข. 
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เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนรองลงมา คือ ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูเที่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามสถานภาพ
ต าแหน่ง โดยรวมแดกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
และด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน แตกต่างกัน ส่วนดานการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับกาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏว่าด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ส่วนด้านการก าหนดภารกิจ
ไม่แตกต่างกัน96 

สมพร เทพสีดา ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความเห็นของครูโดยรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการสอน รองลงมาคือ ด้านนิเทศและก ากับติดตาม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรม 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ า
ต าบล ตามความคิดเห็น ของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนดีประจ าต าบล ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน97 

                                                             
96 มานพ ศรีโกตะเพชร, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1" (ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), ข. 

97 สมพร เทพสีดา, "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560), บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

คริสตัล  เทิ ร์น เนอร์  (Crystal Turner) ได้ ศึกษาผู้ อ านวยการเขตการศึกษาของรัฐ
แคลิฟอร์เนียกับการไปใช้น าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาวิชาชีพและการ
ฝึกอบรมครูจ าเป็นต่อการปฏิรูปทัง้เขต หากไม่มีการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมกับครู การ
ปฏิรูปอย่างยั่งยืนไม่น่าเป็นไปได้ 2) ความเป็นผู้น าของครู มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอาจารย์
ใหญ่เพื่อสร้างโรงเรียน ผู้น าสามารถสร้างการปฏิรูปที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล 3) หัวหน้าต้องระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง หากปราศจากความรับผดิชอบก็ยากทีจ่ะปฏิรูปทักษะในศตวรรษที่ 21 
ให้ยั่งยืน98 

เกรกอรี่ พี. อีนอร์ (Egnor, Gregory P.) ได้ศึกษากรณีศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความส าเร็จสูงในเพนซิลเวเนีย ผลการวิจัยพบว่า สามารถน าผลการ
วิเคราะห์ไปให้ค าแนะน าเพื่อช่วยจัดการกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา 
การศึกษาน้ีเป็นการเสนอวิธีให้รัฐเพนซิลเวเนีย ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาได9้9 

อแมนดา คริส เวลล์  โจนส์ (Amanda Criswell Jones) ได้ ศึกษาผู้น าในยุคแห่ งการ
เปลี่ยนแปลง: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้น า ผลการศึกษาวิจัย  คือผู้บริหารและครู
ระบุความจ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้ครูรับรู้
เกี่ยวกับการน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้: ในการสื่อสาร การท างานร่วมกัน ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการรับรู้ของครูเกีย่วกับคุณภาพการบริหารของครู โดยรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ครู 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินเชิงปริมาณโดยใช้การ
ทดสอบ t แบบคู่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนหรือลดลง การวิจัยใน
โรงเรียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอน การปฏิบัติที่สะท้อนถึงวิธีการ
เรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์จากคะแนนเกรด 3 ถึง 5 ใน ACT Aspire 

                                                             
98 Crystal Turner, "A Study of California Public School District Superintendents 

and Their Implementation of 21 St Century Skills" (University of Southern California, 
2013), abstact. 

99 Gregory P Egnor, A Case Study of 21st Century Skills in High Achieving 
Elementary Schools in Pennsylvania (Indiana University of Pennsylvania, 2013), 
abtract. 
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โดยมีนักเรียนจ านวน 200 คน เข้าร่วมการประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนที่ท าการวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิจะสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ100 

เอสเทอร์ แวน ลาร์ (Ester van Laar) ได้ศึกษา ตัวก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ส าหรับคนท างาน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย 
การศึกษานี้ให้ความส าคัญกับปัจจัยก าหนดของทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 
21 มีการตรวจสอบทักษะต่อไปนี้: เทคนิคข้อมูลการสื่อสารการท างานร่วมกันการคิดเชิงวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างในระดับทักษะเหล่าน้ีของ
คนงานเราจ าเป็นต้องทราบปัจจัยที่ก าหนดระดับทักษะของแต่ละคน มีการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดตัวก าหนดทักษะ 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการอย่างมากในการวิจัยเกี่ยวกับปจัจยัก าหนดทักษะการสื่อสาร
และการท างานร่วมกัน ในบริบทดิจิทัลแทบจะไม่มีการศึกษาปัจจัยก าหนดความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดเชิงวิพากษ์ นอกจากนี้ปัจจัยก าหนดที่ระบุไว้ของการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ยัง จ ากัด 
อยู่ที่ปัจจัยก าหนดบุคลิกภาพและจิตใจโดยละเลยตัวอย่างเช่นปัจจัยก าหนดทางสังคม  เช่น การ
สนับสนุนทางสังคม แม้ว่าการศึกษาทักษะดิจิทัลจะมีความหลากหลายมากกว่า แต่ส่วนใหญ่
ครอบคลุมปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจและสังคม101 

ดับเบิ้ลยู  แวน เดอ กริฟท์  (W. van de Grift) ได้ ศึกษาภาวะผู้น าทางการศึกษาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นผู้น าด้านการศึกษาของ
ครูใหญ่ชาวดัตช์ 275 คน ในระดับประถมศึกษาได้รับการตรวจสอบโดยอาศัยการประเมินของครู 
ภาวะผู้น าทางการศึกษาคือความสามารถหรือความสามารถของครูใหญ่ในการกระตุ้นสนับสนุนและ
ดูแลครูเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิผลมากที่สุด การทดสอบมาตรฐาน
ได้รับการจัดการให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 12 ปีการทดสอบนี้ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ
ย่อยเกี่ยวกับภาษาเลขคณิตและการจัดการข้อมูลถูกใช้เป็นหลักในการวัดผลของความเป็นผู้น าทาง

                                                             
100 Amanda Criswell Jones, "Leading the Charge in Changing Times: 21 St 

Century Learning and Leading" (University of South Alabama, 2016), abstract. 
101 Ester van Laar et al., "Determinants of 21st-Century Digital Skills: A Large-

Scale Survey among Working Professionals," Computers in human behavior 100 
(2019): abstract. 
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การศึกษา การทดสอบไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างภาวะผู้น าทางการศึกษาของครูใหญ่และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน102 

โคลแมน (Coleman) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้และกระบวนการปรับปรุงสถานศึกษา ความสามารถในการสร้างองค์กรมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในความท้าทายของการปรับปรุงสถานศึกษา เป้าหมายของการปรับปรุง คือ 
การปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้
ที่ใช้ร่วมกันผ่านการจัดการความรู้และกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการประสิทธิภาพการท างาน ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมและทั่วถึงในการจัดการ
ความรู้และกลยุทธ์จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมีความสามารถที่ดีที่สุ ดในการปรับปรุง
ข้อมูลสถานศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ และผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ใน
การตัดสินใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพิ่มข้ึน103 

แมคคาร์ธี (McCarthy) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับ
ความก้าวหน้าประจ าปี ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ของสถานศึกษามัธยมทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐเพนซิเวเนีย โดยศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการใน 3 มิติ คือ การ
ก าหนดภารกิจของสถานศึกษาการจดัการเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า 
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจ าปีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมี
นัยส าคัญ104 

                                                             
102 W. van de Grift, "Educational Leadership and Academic Achievement in 

Elementary Education," School Effectiveness and School Improvement 1, no. 1 
(1990). 

103 Lennette Alyce Coleman, The Role of School Administrator as Knowledge 
Manager: A Process for School Improvement (ProQuest, 2008), abstract. 

104 Melanie-Jo McCarthy, Teachers' Perceptions of High School Principals' 
Leadership Behaviors Using the Principal Instructional Management Rating Scale 
(Pimrs) and the Relationship to the Ayp (Adequate Yearly Progress) Status in High 
Poverty Suburban School Districts Located in Southeastern Pennsylvania (Saint 
Joseph's University, 2009), abstract. 
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สรุป  

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่กล่าว
มาแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะในยุคปัจจุบันที่มีความส าคัญต่อ
กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะงานบริหารงานวิชาการที่ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
เบลลันกาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) ซึ่งกล่าวถึงทักษะ 7C ดังนี้ 1)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) 2) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 
(Curiosity and Imagination) 3) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 4) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 5) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (Communication and Collaboration) 6) 
ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit) และ 
7) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross-cultural And Awareness) ส่วน
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และ 
เมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดภาวะผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
11 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านที่ 1 คือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ คือ 1.1) 
การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ( framing school goals)  1.2) การสื่อสารเป้าหมายของ
สถานศึกษา (communicating school  goals)  ด้านที่  2 คือ การจัดการเรียนการสอน มี  3 
องค์ประกอบ คือ 2.1) การนิเทศและการประเมินด้านการสอน (supervising  and  evaluation 
instruction)  2.2) การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum) 2.3) การ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (monitoring student progress) ด้านที่ 3 คือ การเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบ คือ 3.1) การควบคุมเวลาในการสอน 
(protecting instructional time) 3.2) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (maintaining 
high visibility) 3.3) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing incentives for teacher) 3.4) การ
ส่งเสริมให้มกีารพฒันาวิชาชีพ (promoting professional development) 3.5) การพัฒนาและการ
สร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (developing and enforcing academic standards) 3.6) การจัดให้มี
สิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (providing incentives for learning) 

 



  79 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนนิการ 
 

 การวิจัยเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ไว้ ดังนี้ 1) เพื่อทราบทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อทราบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  3) เพื่อทราบทักษะในศตวรรษ 21 ที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยใช้
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of analysis) ประชากร คือ สถานศึกษา จ านวน 103 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษา จ านวน 86  
แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองอ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ
ในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมจ านวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดทฤษฏีของเบลลัน
กาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) และภาวะผู้น าทางวิชาการตามแนวคิดทฤษฎีของฮอลลิง
เจอร์และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy)  

ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยเป็นระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยได้
ก าหนดข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้แล้ว
เสร็จตามก าหนด งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนใน
การด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   
ข้ันตอนนี้เป็นการเตรียมโครงการ ตามระบบของการด าเนินการตามโครงการ เพื่อให้เกิดเป็น

กระบวนของการด าเนินการตามโครงร่างวิจัย โดยการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ
วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ วารสาร ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานของ
หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่งให้สมบูรณ์ จัดท าโครงร่างวิจัย เพื่อเสนอต่อภาควิชาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ขั้นตอนท่ี  2  การด าเนินงานตามโครงการวิจัย  
เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง

เครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัยส าหรับการเก็บข้อมูล และพัฒนา ทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือที่สร้างข้ึนให้มีคุณภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยขอหนั งสือ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทดสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลการวิจัย  
เป็นข้ันตอนการน าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ จากนั้นจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรและขอจบ

การศึกษาต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึ งได้ก าหนดระเบียบ วิธีวิจัย 

ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน

การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยโดย

ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 
study) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังนี้ 
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  เมื่อ            R         หมายถึง              ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
                        X         หมายถึง              ตัวแปรที่ศึกษา 
                        O         หมายถึง              ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 103 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จ านวน 55 แห่ง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่
ในอ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 19 แห่ง และสถานศึกษาที่ตั้งในอ าเภอบ้านแพ้ว จ านวน 29 แห่ง105  

 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางประมาณค่าของเครซี่และ    
มอร์แกน (Krejie and Morgan)106   ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 86 แห่ง ซึ่งการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) ตามรายอ าเภอ  

ผู้ให้ข้อมูล 
จากสถานศึกษาที่สุ่มได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และครูผู้สอน
จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 172 คน ดังรายละเอียดในตาราง 

 

                                                             
105 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร , "แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร " (สมุทรสาคร: 
กลุ่มนโยบายและแผน, 2560). 

106 Robert V Krejcie and Daryle W Morgan, "Determining Sample Size for 
Research Activities," Educational and psychological measurement 30, no. 3 (1970). 
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ตารางที่ 7 จ านวนประชากร กลุม่ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

ที่ อ าเภอ ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมลู (คน) 

รวม 
ผู้อ านวยการหรือรอง

ผู้อ านวยการหรือรักษาการ    
ในต าแหน่ง 

ครูผูส้อน 

1. เมือง 55 46 46 46 92 
2. กระทุม่แบน 19 16 16 16 32 
3. บ้านแพ้ว 29 24 24 24 48 

รวม 103 86 86 86 172 

ตัวแปรศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม                                 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
 2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (Xtot) ตามแนวคิดทฤษฏีของ                 
เบลลันกาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) โดยได้เสนอแนวคิดว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 7 ตัวแปรย่อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    2.1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  (Computing and ICT 
Literacy: X1) หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผู้บริหารและคนยุคใหม่
โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรียนรู้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทักษะที่
เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารเพราะการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวาง 
    2.2 ทั กษะความสนใจใคร่รู้มี จินตนาการ (Curiosity and Imagination: X2) 
หมายถึง ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้และแหล่งความรู้จะมีมากมายมหาศาล ผู้บริหารในอนาคต
จะต้องใฝ่รู้สนใจใคร่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นน้ันจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและมีจินตนาการ
ต่อไปข้างหน้า จากความรู้ที่ได้รับมา ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) จึงเป็น
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการอยู่ในศตวรรษที่ 21  
     2.3 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving: X3) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความสนใจใคร่รู้และมีความสามารรถในการหา
ความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีแล้ว ทักษะที่จ าเป็นและส าคัญอีกทักษะหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์ การ
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สังเคราะห์ สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าดี ไม่ดี สิ่งใดเป็นจริง เป็นเท็จ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความส าคัญ
ควบคู่ไปกับทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด 
     2.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม (Creativity and Innovation: X4) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากในศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้เรียน นวัตกรรมนั้นถือเป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
   2.5 ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (Communication and Collaboration: X5) 
หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในช่องทางต่าง ๆ เนื่องจากศตวรรษที่ 21 เป็น
ศตวรรษที่มีนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย ยุคของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคของ
เครือข่ายที่คนจะติดต่อถึงกันผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ผู้บริหารจึงต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารสร้างเครือข่ายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ครู 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     2.6 ทั กษ ะการ คิ ด ใน เชิ ง ธุ รกิ จ และทั กษะป ระกอบ การ  (Corporate and 
Entrepreneurial Spirit: X6) หมายถึง ความสามารถในเชิงของการด าเนินธุรกิจและการค้า ซึ่งลักษณะของ
โลกศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน การพัฒนาทักษะนี้จะท าให้ผู้บริหารมีความพร้อมในการท างานทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้าเป็นสิ่งส าคัญ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจให้แก่
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ 
     2.7 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross-cultural and 
Awareness: X7) หมายถึง ความสามารถที่สะท้อนเครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดเกี่ยวกับ
โลกาภิวัตน์และเครื่องจักรที่คนในสังคมโลกจะต้องรู้จักคนอื่นๆ โดยเฉพาะในโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของ
ตนเอง การรู้จักโลกและวัฒนธรรมอื่นที่มทีั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกนัและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ
ด้วยพร้อมกัน 

3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ (Ytot) ศึกษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ดังนี ้

3.1 การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา (Y1)  
    3.1.1 การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (framing school goals: Y1.1) คือ 

การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเป็น
การก าหนดสิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการหรอืปฏิบัติเพื่อใหถึ้งเปา้หมายทีต่้องการ โดยเป้าหมายต้อง
ความชัดเจน และเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยให้บุคลากรภายในสถานศึกษา 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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   3.1.2 การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา (communicating school goals: 
Y1.2) คือ การช้ีแจงท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รู้จักใช้เครื่องมือในการสื่อสาร อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อช่วยให้การ
สื่อสารน าไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามจุดประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับ
องค์การ 

 3.2 การจัดการเรียนการสอน (Y2)  
      3.2.1 การนิเทศและการประเมินด้านการสอน (supervising and evaluation 

 instruction: Y2.1) ผู้บริหารต้องท างานร่วมกับครูในด้านหลักสูตรและการสอน ผู้บริหารต้องมั่นใจว่า
เป้าหมายของสถานศึกษาถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในห้องเรยีน ผู้บริหารต้องใหก้ารสนับสนุนครูด้าน
การสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ ควบคุมการสอนในห้องเรียนโดยเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการการให้ผล
ย้อนกลับกับครู ทั้งทางด้านการนิเทศและการประเมินผลโดยมีจุดประสงค์ที่ท าให้เป็นรูปธรรมและให้
ครูเป็นผู้น าวิธีการสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าการนิเทศและการประเมินผลด้านการ
สอนน้ันผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเพื่อน าผลกลับมาพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้และประเมินผลการเรียนการสอนรวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ครูเกิดแรงจูงใจ มีความรับผิดชอบ การเรียนการสอนซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนในที่สุด 

    3.2.2 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (coordinating curriculum: Y2.2) 
ผู้บริหารมีความส าคัญมากในการบริหารการใช้หลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องศึกษาโครงสร้างของ
หลักสูตรอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ครูด้านการสอนในสถานศึกษา  เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับครูในสถานศึกษาด้านการน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผล  ตลอดจนให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการจัดท าหลักสูตร โดยสามารถท าการสอนให้ได้ผลตาม
ความมุ่งหมายและเนื้อหาสาระในหลักสูตรให้มากที่สุด นอกจากนี้  ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการ
ประสานงานและการก ากับดูแลให้ผู้สอนและประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

    3.2.3 การตรวจสอบความก้ าวหน้ าของนัก เรียน  (monitoring student 
progress:Y2.3) ผู้บริหารมีความส าคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  โดยใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลายมีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อช่วยในการช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรียนต่อไป 

3.3 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา (Y3) 
     3.3.1 การควบคุมเวลาในการสอน (protecting instructional time: Y3.1) 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอนมีให้เสียไปโดยเหตุอันไม่จ าเป็น เพราะ
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เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
นิเทศการเรียนการสอน การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้การเรียน
การสอนในห้องเรียนอยู่ชะงักลงได้ 

    3.3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนัก เรียนอย่างใกล้ ชิด (maintaining high 
visibility:Y3.2) การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารนักเรียนและครู ซึ่งปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการแบบนี้ ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลมากมายใน
ด้านความต้องการของนักเรียนและครู ผู้บริหารจะมีโอกาสในการสื่อสารกับครูใช้เวลาในการสื่อสาร
เป้าหมายระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้กับนักเรียนและครูทราบ ดังนั้น  ผู้บริหารจะต้องให้ความ
สนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับครูและนักเรียน ดังนั้น จะช่วยให้ได้ข้อมูลในการ
พัฒนาสถานศึกษาและยังท าให้เกิดเจตคติที่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งครูและนักเรียนอีก
ด้วย 

    3.3.3 การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (providing incentives for teacher: Y3.3) 
การสร้างแรงจูงใจในการท างานของครู ให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้จูงใจจะต้องมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและเลือกสิ่งจูงใจให้เหมาะสมกับความต้องการ เช่น การให้การ
ยอมรับ การชมเชย การให้เกียรติ และการให้รางวัล การกระท าดังกล่าวเป็นบทบาทส าคัญส่วนหนึ่ง
ของผู้บริหารในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานให้ดีข้ึน  ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกในการเรียนการสอนในที่สุด 

      3.3.4 ก ารส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา วิช าชีพ  (promoting professional 
development: Y3.4) การพัฒนาบุคลากรเปน็หน้าทีข่องผู้บริหาร ที่ควรให้ความส าคัญและไม่ว่าจะใช้
วิธีการใด ๆ ก็ตามแต่เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วผู้บริหารก็ควรต้องติดตาม เพื่อให้ทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อน ามา ทบทวนปรับปรุงและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกว่าต่อไปเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพของครู 

      3.3.5 การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  (developing and 
enforcing academic standards: Y3.5) ผู้บริหารมีผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ที่จะพัฒนาและด ารง
ไว้ซึ่งบรรยากาศในทางบวกในที่นี้ซึ่งครูท าหน้าที่ซึ่งนักเรียนมีหน้าที่เรียนการสร้างมันการปรับปรุง
บรรยากาศจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการตอบสนองของผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดการริเริ่มความคาดหวัง
และสภาพใหม่ ๆ ที่จุดประสงค์สุดท้ายก็คือการปรับปรุงการเรียนการสอน 

      3.3.6 การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (providing incentives for 
learning: Y3.6) การส่งเสริมบรรยากาศด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการให้รางวัล  และการให้การ
ยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการสูง และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีข้ึนอย่าง
สม่ าเสมอ ผู้บริหารต้องให้โอกาสนักเรียนในการที่จะเป็นที่ยอมรับของห้องเรียนและในสถานศึกษา
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โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานระหว่างห้องเรียนและสถานศึกษาในด้านการให้รางวัล 
เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  แบบสอบถาม จ านวน 1 

ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด

เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบให้ (forced choice)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21(Xtot) ตามแนวคิดของ
เบลลันกาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ (Ytot) ตามแนวคิดของ
ฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) 

ในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะ
เป็นแบบจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert’s rating scale107 โดยผู้วิจัยก าหนดค่า
ระดับคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี ้

ระดับ 5 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 /ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา      
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากบั 5  

ระดับ 4 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 /ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 อยู่ในระดับมาก ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 

ระดับ 3 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 /ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 อยู่ในระดับปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 

ระดับ 2 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 /ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 อยู่ในระดับน้อย ให้ค่าน้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 2 

ระดับ 1 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 /ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด ให้ค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากบั 1 

                                                             
107 R. Likert, New Pattern of management (New York: Mcgraw – Hill,1961),74. 
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การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามข้ึน ตามกรอบ
แนวความคิดการวิจัยที่ก าหนดไวเพื่อให้ไดค าตอบคลอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีข้ันตอน
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด  ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะ                                         
ในศตวรรษที่ 21 และภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาเป็นเครื่องมือโดยการปรึกษาและ                      
รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม 
โดยน าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการศึกษา ดังรายช่ือที่แนบท้ายในภาคผนวกเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ข้อความ ส านวน
ภาษา ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และโครงสร้างของแบบสอบถามด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ได้ค่า OIC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ซึ่งถือ
ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ โดยในการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับนี้ มีข้อ
ค าถามทั้งหมดจ านวน 79 ข้อ สามารถใช้ได้จ านวน 76 ข้อ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ไม่ใช่สถานศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 15 แห่ง ๆ ละ 2 ฉบับ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่ง  
จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ตาม

วิธีของครอนบาค (Cronbach)108  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) ปรากฏว่าได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.985 

ขั้นตอนท่ี 5 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบรูณ์ แล้วน าไปเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่าง 

                                                             
108 Cronbach Lee, Essentials of Psychological Testing, 3 ed. (New York: 

Harper and Row Publisher, 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการ โรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่ง และครูผู้สอน
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถาม  

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส าหรับสถานศึกษาที่สามารถด าเนินการได้ 
ส่วนสถานศึกษาที่ติดขัดด้วยข้อจ ากัดด้านความพร้อม ด้านเวลาของผู้วิจัยหรือเป็นสถานศึกษาที่
คมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามในกล่องเอกสารของแต่ละสถานศึกษาที่อยู่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร พร้อมแนบซองเปลา่ที่จา่หน้าซองถึงผูวิ้จัย และ
ผู้ให้ข้อมูลสามารถส่งแบบสอบถามกลับคืนในกล่องเอกสารของโรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง 
(แช่มประชาอุทิศ) ที่ตั้งอยู่ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้ วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
2. จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสแบบสอบถาม 
3. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าทางสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ ศึกษา ผู้วิจัยใช้สถิติใน                       
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน  1) เพศ                   
2) อายุ 3) ระดับการศึกษาสูงสดุ 4) ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั 5) ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน สถิติ
ที่ใช้ คือ ความถ่ี (frequency: f) และร้อยละ (percentage: %) 
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 2. การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 และภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 

mean:�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) โดยน าค่ามัชฌิม    เลขคณิตที่
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best)109  ดังนี ้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง  ทักษะในศตวรรษที่ 21/ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49  หมายถึง  ทักษะในศตวรรษที่ 21/ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49  หมายถึง  ทักษะในศตวรรษที่ 21/ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49  หมายถึง  ทักษะในศตวรรษที่ 21/ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49  หมายถึง  ทักษะในศตวรรษที่ 21/ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การค่าวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 กับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ของ
เพียร์สัน (Person) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 

  

  C = ค่าคงที่ 

  b = ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรอสิระแต่ละตัว (β) 

  β = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งเปน็ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน110  

                                                             
109 John W.   Best and James V.  Kahn., Research in Education 10 ed. (Boston 

A & B: Pearson, 2006). 
110 ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Spss และ Amos, ed. 

18 (นนทบุรี: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ จ ากัด, 2563). 

Y  = β1X1+β2X2+…+βkXk 
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สรุป 

การวิจัยเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อทราบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) เพื่อทราบทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยใช้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 103 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครจ านวน 86 แห่ง ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) 
จ าแนกตามอ าเภอ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการหรือรักษาการใน
ต าแหน่งและครูผู้สอน จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 172 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของเบลลันกาและ แบรนต์ (Bellanca and 
Brandt)  และภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอรแ์ละเมอร์ฟี่ 
(Halliger and Murphy) สถิติที่ใช้ คือความถ่ี (frequency: f) ร้อยละ (percentage: %) มัชฌิมเลข

คณิต (arithmetic mean:�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ทักษะในศตวรรษ 21 ที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครเป็นหน่วยวิเคราะห์  จ านวน 86 แห่ง ก าหนดผู้ ให้ ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่ง 
จ านวน 1 คน และครูผู้สอนจ านวน 1 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาจ านวน 86 แห่ง 
สถานศึกษาละ 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้นจ านวน 172 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จ านวน 72 แห่ง รวมทั้งสิ้น
จ านวน 144  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.72 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์
เป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 
3) ระดับการศึกษาสูงสุด 4) ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 5) ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน ผู้วิจัยใช้
ความถ่ี (frequency: f) และร้อยละ (percentage: %) ในการวิเคราะห์  ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
48 
96 

 
33.33 
66.67 

รวม 144 100.00 
2. อายุ 

ไม่เกิน 30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51 ปีข้ึนไป 

 
32 
39 
24 
49 

 
22.22 
27.08 
16.67 
34.03 

รวม 144 100 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
53 
86 
5 

 
36.81 
59.72 
3.47 

รวม 144 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง 
ครู 

 
68 
4 
72 

 
47.22 
2.78 
50.00 

รวม 144 100 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 

ไม่เกิน  10 ป ี
11-20 ป ี
21-30 ป ี
31 ปีข้ึนไป 

 
86 
26 
15 
17 

 
59.72 
18.06 
10.41 
11.81 

รวม 144 100 
 
 



  93 

จากตารางที่ 8  พบว่า สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ  66.67 เป็นเพศชาย 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33   

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า มีอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.22 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับปริญญาโท จ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.72 ระดับปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 36.81 ระดับปริญญาเอก จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นครู จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.22 เป็นรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.78         
         ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน  พบว่า มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันไม่เกิน 
10 ป ีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 59.72 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันระหว่าง 11 
- 20 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย 18.06 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 31 ปีข้ึนไป 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย 11.81 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันระหว่าง 21 - 30 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย 10.41          

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   

ในการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่  1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) ของทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายด้านของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 72 แห่ง และน าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถาน ศึกษา  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษาป ระถม ศึกษาสมุ ท รส าคร 
โดยภาพรวม  

 (n= 72) 
ด้าน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Xtot) �̅� S.D. ระดับ 
1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) 4.48 0.48 มาก 
2 ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) 4.65 0.40 มากที่สุด 
3 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแกป้ัญหา (X3) 4.52 0.42 มากที่สุด 
4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) 4.63 0.40 มากที่สุด 
5 ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) 4.38 0.46 มาก 
6 ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) 4.23 0.71 มาก 
7 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) 4.58 0.42 มากที่สุด 

รวม (Xtot) 4.50 0.47 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.50, S.D.= 0.47) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ  (X2) (�̅�=4.65, S.D.=0.40) 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) (�̅�=4.63, S.D.=0.40) ทักษะการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) (�̅�=4.58,S.D.=0.42) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการ

แก้ปัญหา (X3) (�̅�=4.52, S.D.=0.42) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) 

(�̅�=4.48, S.D.=0.48) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) (�̅�= 4.38, S.D.=0.46) ทักษะการคิดใน

เชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) (�̅�=4.23, S.D.=0.71) ตามล าดับ  
เมื่อวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นรายข้อ ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดตามตารางที่ 10 -16  
ดังนี ้
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) 

         (n= 72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
1. ทักษะด้านเทคโนโลย ี(X1) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถและทกัษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการพฒันาการบริหารจัดการ
และการให้บริการ 

4.31 0.69 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนและบุคลากรทาง   
การศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัตงิานและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

4.65 0.56 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีทกัษะการใช้ ICT ผ่านสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน 

4.47 0.60 มาก 

 รวม 4.48 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 10  พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 4.48, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับ
มาก 2 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยู่เสมอ (�̅�=4.65, S.D.=0.56) ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการใช้ ICT ผ่านสังคมออนไลน์ใน

การติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน  (�̅�=4.47, S.D.=0.60) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการพัฒนาการบริหารจัดการ

และการให้บริการ (�̅�= 4.31, S.D.= 0.69)  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) 

(n=72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
2. ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจนิตนาการ (X2) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อน บุคลากรทาง 

การศึกษาและนกัเรียนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
4.75 0.44 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีส่่งเสริมจินตนาการของนักเรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพและ
สามารถน าผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.61 0.52 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนในการพฒันา
นักเรียนให้สามารถสร้างผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.67 0.53 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษารูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมี
จินตนาการที่ล้ าหน้า 

4.56 0.55 มากที่สุด 

 รวม 4.65 0.40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11  พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ  (X2) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.65, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนครูผู้สอน บุคลากรทาง การศึกษาและนักเรียนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆ อยู่เสมอ 

(�̅�= 4.75, S.D.=0.44)  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนานักเรียนให้

สามารถสร้างผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (�̅�=4.67, S.D. =0.53) ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพและสามารถน าผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (�̅�=4.61, S.D. =0.52) ผู้บริหาร

สถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมีจินตนาการที่ล้ าหน้า (�̅�=4.56, S.D. = 0.55) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (X3) 

(n= 72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
3. ทักษะด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (X3) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะหส์ิ่งที่ศึกษามา

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทกัษะในการแกป้ัญหาอย่างมี
เหตผุลและอย่างชาญฉลาด 

4.40 0.60 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมการจัด       
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมทีักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปญัหา 

4.53 0.53 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ทักษะส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 3R 7C โดยเน้นการอ่านออก      
การเขียนได้ การคิดเลขได้ รวมทั้งทักษะอื่น ๆ อย่างรอบด้าน 

4.54 0.58 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนให้จัดกจิกรรม
การเรียนการสอนที่สง่เสรมิทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีทักษะการแกป้ัญหาในชีวิตประจ าวันแก่
ผู้เรียน 

4.60 0.49 มากที่สุด 

 รวม 4.52 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา (X3) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันแก่ผู้เรียน  (�̅�= 4.60, S.D.=0.49) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 3R 7C โดย

เน้นการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้ รวมทั้ งทักษะอื่น ๆ อย่างรอบด้าน  (�̅�= 4.54, 
S.D.=0.58) ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
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นักเรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  (�̅�= 4.53, S.D.=0.53) 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ศึกษามาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทักษะใน

การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด (�̅�= 4.40, S.D.= 0.60) ตามล าดับ  

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) 

(n= 72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
4. ทักษะความคิดสรา้งสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูผูส้อนและบุคลากรทาง  

การศึกษาแสดงความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
4.67 0.48 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการน าแนวคิดใหม่ ๆ        
มาปรบัใช้ในการบริหารการศึกษา 

4.54 0.56 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการใช้และคิดค้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนการสอน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนให้ผลิตสือ่
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพือ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.69 0.46 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.40 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.63, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม

สนับสนุนครูผู้สอนให้ผลิตสื่อหรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน (�̅�= 4.69, 
S.D.= 0.46) ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (�̅�= 4.67, S.D. = 0.48) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใช้และคิดค้น

นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน (�̅�= 4.63, S.D. = 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นแบบอย่างในการน าแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการบริหารการศึกษา (�̅�= 4.54, S.D. = 0.56) 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) 

(n= 72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้าน

สารสนเทศการสื่อสารและด้านเทคโนโลยีแก่นกัเรียนใน         
การแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4.51 0.53 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือ่
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา 

4.33 0.73 มาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.90 0.86 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการเข้าร่วมกจิกรรมของ
ชุมชนและสังคม 

4.67 0.53 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อ
ความร่วมมือจัดการเรียนรู้สูม่าตรฐานสากล 

4.50 0.65 มาก 

 รวม 4.38 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅�= 4.38, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับ
มาก 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญใน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม (�̅�= 4.67, S.D. = 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานใน
การพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศการสื่อสารและด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้

ได้อย่างเหมาะสม (�̅�= 4.51, S.D.= 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการประสานภาคี

เครือข่ายเพื่อความร่วมมือจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  (�̅�= 4.50, S.D.= 0.65) ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่าง

น้อย 2 ภาษา (�̅�= 4.33, S.D.= 0.73) ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน (�̅�= 3.90, S.D.= 0.86)  
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้าน
ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) 

(n= 72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 �̅� S.D. ระดับ 
6. ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มหีลักสูตรที่สง่เสรมิสนบัสนุนให้

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ 
4.13 0.77 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิครผูู้สอนในการพฒันานักเรียนให้มี
ความคิดในเชิงธุรกิจและมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 

4.28 0.77 มาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริงด้านการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน 

4.28 0.77 มาก 

 รวม 4.23 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.23, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูผู้สอนใน

การพัฒนานักเรียนให้มีความคิดในเชิงธุรกิจและมีทักษะในการประกอบอาชีพ (�̅�= 4.28, S.D.= 
0.77) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการประกอบ

อาชีพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน (�̅�= 4.28, S.D.= 0.77) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้

มีหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ  (�̅�= 4.13, 
S.D.= 0.77) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) 

(n=72) 
ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (�̅� S.D. ระดับ 

7. ทักษะการเรยีนรู้ขา้มวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) 

1 
ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง   
ด้านวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในองค์กร แต่คงไว้ซึ่ง  
ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 

4.61 0.49 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทันกระแส            
โลกาภิวัตน์ 

4.62 0.52 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่ายทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรกบั    
หน่วยงานอื่น 

4.67 0.50 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป้าหมาย   
การอยู่ร่วมกันในเชิงเศรษฐกจิ 

4.42 0.62 มาก 

 รวม 4.58 0.42 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก 

(X7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

องค์กรกับหน่วยงานอื่น (�̅�= 4.67, S.D.= 0.50) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทัน

กระแสโลกาภิวัตน์ (�̅�= 4.62,S.D.= 0.52) ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับและเห็นคุณค่าของความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน 

(�̅�= 4.61, S.D.= 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันใน

เชิงเศรษฐกิจ (�̅�= 4.42, S.D.= 0.62) ตามล าดับ  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต   

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่  2 ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 

ผู้ วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean:�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: S.D.) ทั้งในภาพรวมและจ าแนกรายด้านของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวนทั้งสิ้น 72 
แห่ง แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑค์ะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
ที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม 

(n=72) 
ด้ำน ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร(Ytot) �̅� S.D. ระดับ 
1 กำรก ำหนดภำรกิจของโรงเรียน (Y1) 4.66 0.51 มากที่สุด 

 1.1 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.1) 4.72 0.46 มากที่สุด 
 1.2 การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.2) 4.60 0.56 มากที่สุด 

2 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน (Y2) 4.57 0.56 มากที่สุด 
 2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (Y2.1) 4.53 0.59 มากที่สุด 
 2.2 การประสานงานด้านหลกัสูตร (Y2.2) 4.62 0.52 มากที่สุด 
 2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y2.3) 4.55 0.56 มากที่สุด 

3 กำรส่งเสรมิบรรยำกำศด้ำนวิชำกำร (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
 3.1 การควบคุมเวลาในการสอน (Y3.1) 4.58 0.58 มากที่สุด 
 3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Y3.2) 4.68 0.49 มากที่สุด 
 3.3การจัดให้มสีิ่งจงูใจให้กับคร ู(Y3.3) 4.68 0.49 มากที่สุด 
 3.4 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Y3.4) 4.48 0.59 มาก 
 3.5 การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (Y3.5) 4.50 0.59 มากที่สุด 
 3.6 การจัดใหม้ีสิง่สง่เสริมสภาพการเรียนรู้ (Y3.6) 4.51 0.61 มากที่สุด 

รวม (Ytot) 4.60 0.55 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 17 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.60, S.D.= 0.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปน้อย ดังนี้ 1) การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) (�̅�= 4.66, S.D.=0.51) 2) การจัดการเรียนการ

สอน (Y2) (�̅�=4.57, S.D.=0.56) 3) การส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) (�̅�=4.51, S.D.= 0.59) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.1) (�̅�=4.72, S.D.=0.46) 

การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Y3.2) (�̅�=4.68, S.D.=0.49) การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับ

ครู (Y3.3) (�̅�=4.68, S.D.=0.49) การประสานงานด้านหลักสูตร (Y2.2) (�̅�=4.62, S.D.=0.52) การ

สื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.2) (�̅�=4.60, S.D.=0.56) การควบคุมเวลาในการสอน (Y3.1) 

(�̅�=4.58, S.D.=0.58) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y2.3) (�̅�=4.55, S.D.=0.56) การ

นิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (Y2.1 ) (�̅�=4.53, S.D.=0.59) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการ

เรียนรู้ (Y3.6) (�̅�=4.51, S.D.=0.61) การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (Y3.5) (�̅�=4.50, 

S.D.= 0.59) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Y3.4) (�̅�=4.48, S.D.= 0.59) ตามล าดับ  

เมื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นรายข้อ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่  18 – 28 

ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Y1) 

(n= 72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) 4.66 0.51 มากที่สุด 
1.1 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.1)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครผููส้อนใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทาง               

การเรียนของนักเรียนมาก าหนดเป้าหมายการพฒันา                   
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.71 0.49 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกบัทุกฝ่ายก าหนดเป้าหมาย                 
ด้านวิชาการของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  

4.72 0.45 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมลูสารสนเทศในอดีตและปจัจบุันเข้า
น ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.75 0.44 มากที่สุด 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนร่วมกันด าเนินงานบริหาร

จัดการสถานศึกษาอย่างมรีะบบ เพื่อปรบัปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไปสูเ่ป้าหมายของสถานศึกษา 

4.69 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.46 มากที่สุด 

จากตารางที่ 18 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.1) อยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.72, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศในอดีตและ

ปัจจุบันเข้าน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (�̅�=4.75, S.D.= 0.44) ผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมมือกับทุกฝ่ายก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

(�̅�=4.72, S.D.= 0.45) ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอนใช้ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมาก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ด้านวิชาการของสถานศึกษา (�̅�=4.71, S.D.=0.49) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันด าเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา (�̅�=4.69, S.D.= 0.46) ตามล าดับ  

ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการ
สื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.2) 

(n= 72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) 4.66 0.51 มากที่สุด 
1.2 การสื่อสารเปา้หมายของโรงเรียน (Y1.2)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมายด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ให้ครูผูส้อน ผูป้กครอง นักเรียนและผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน 

4.72 0.48 มากที่สุด 

2 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จัดท า
โปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรอืแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของงานด้านวิชาการ 

4.49 0.67 มาก 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาสถานศึกษาทกุด้าน 
4.62 0.57 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลอย่างไม่เป็นทางการใหผู้้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบแนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านวิชาการ 

4.63 0.52 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสือ่สารถึงผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจตรงตาม
เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.53 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.56 มากที่สุด 

จากตารางที่ 19 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน (Y1.2) อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅�= 4.60, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 
1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี ้ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงและท า
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 

นักเรียนและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน (�̅�=4.72, S.D.= 0.48)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ติดตามผลอย่างไม่เป็นทางการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบแนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านวิชาการ  

(�̅�=4.63, S.D.=0.52) ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน (�̅�=4.62, S.D.= 0.57) ผู้บริหารสถานศึกษาสือ่สารถึง

ผู้ เกี่ยวข้องให้ เข้าใจตรงตามเป้ าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา  (�̅�=4.53, S.D.=0.58) 
สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จัดท าโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของงานด้านวิชาการ (�̅�=4.49, S.D.=0.67) ตามล าดับ  

ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิเทศและ
การประเมินผลด้านการสอน (Y2.1) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
2. การจัดการเรยีนการสอน (Y2) 4.57 0.56 มากที่สุด 
2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (Y2.1)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียน สงัเกตการสอนของ

ครูผูส้อนอยู่ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เช่น การเยีย่ม
4.51 0.67 มากที่สุด 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
ช้ันเรียน โดยใช้เวลาสั้นๆ และไม่มกีารก าหนดล่วงหน้า โดยไม่
มีการบันทึก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ครูผูส้อนเพือ่พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทางวิชาการของสถานศึกษา 

4.54 0.58 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียนเพื่อก ากบัดูแลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้านการสอน
ของครูผูส้อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4.54 0.56 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลบัโดยการช้ีแจงถึงจุดเดน่
และจุดที่ควรพัฒนาในการสอนของครหูลังสังเกตการสอน 

4.54 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.56 มากที่สุด 

จากตารางที่ 20 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (Y2.1) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.53, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี ้ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างครูผู้สอนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางวิชาการของ

สถานศึกษา (�̅�= 4.54, S.D.= 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียนเพื่อก ากับดูแลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้านการสอนของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ด้านวิชาการของสถานศึกษาและมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา (�̅�= 4.54, S.D.= 0.56) 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการช้ีแจงถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาใน การสอนของครู

หลังสังเกตการสอน (�̅�= 4.54, S.D.= 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียน สังเกตการสอนของ
ครูผู้สอนอยู่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน โดยใช้เวลาสั้นๆ และไม่มีการ

ก าหนดล่วงหน้า โดยไม่มีการบันทึก (�̅�= 4.51, S.D.= 0.67) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
ประสานงานด้านหลักสูตร (Y2.2) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
2. การจัดการเรยีนการสอน (Y2) 4.57 0.56 มากที่สุด 

2.2 การประสานงานดา้นหลักสูตร (Y2.2)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง 

สามารถควบคุม ดูแลให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาแก่ครผูู้สอนได้ 
4.51 0.53 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของหลกัสูตร 

4.68 0.47 มากที่สุด 

3 ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
แก่ครูผูส้อนในการน าหลักสูตรไปใช้และการจัดท าหลักสูตร 
เพื่อพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้มปีระสทิธิภาพ 

4.67 0.50 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนมาประกอบการตัดสินใจในการพฒันาหลักสูตร 

4.64 0.54 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามสี่วนร่วมกบัครผูู้สอนในการพฒันาและ
ประเมินหลักสูตรใหส้อดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.61 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 21 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประสานงานด้านหลักสูตร (Y2.2) อยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.62, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตร (�̅�=4.68, S.D.= 0.47)  ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการน าหลักสูตรไปใช้และการ

จัดท าหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (�̅�= 4.67, S.D.= 
0.50) ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาประกอบการตัดสินใจใน

การพัฒนาหลักสูตร (�̅�= 4.64, S.D.= 0.54) ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนรว่มกับครผูู้สอนในการพัฒนา

และประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา (�̅�= 4.61, S.D.= 0.55) ผู้บริหาร
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สถานศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง สามารถควบคุม ดูแลให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาแก่

ครูผู้สอนได้ (�̅�= 4.51, S.D.= 0.53) ตามล าดับ  

ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y2.3) 

 (n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
2. การจัดการเรยีนการสอน (Y2) 4.57 0.56 มากที่สุด 
2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y2.3)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการก ากบัติดตามความก้าวหน้าของ

นักเรียนเป็นรายบุคคลจากครผููส้อน เพื่อให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของนกัเรียน 

4.51 0.53 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนน าผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคล โดยวิธีการทีห่ลากหลาย มีเกณฑ์การวัดที่ได้
มาตรฐาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาผูเ้รียน
รายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลคะแนนการทดสอบมาใช้ใน              
การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน, การประเมินหลกัสูตร, 
การประเมินด้านการสอน, และการประเมินผล
ความก้าวหน้าของเป้าหมายของโรงเรียน 

4.62 0.59 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 

4.54 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.56 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 22   พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Y2.3) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.55, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี ้ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลคะแนน การทดสอบมาใช้
ในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน, การประเมินหลักสูตร, การประเมินด้านการสอน , และการ

ประเมินผลความก้าวหน้าของเป้าหมายของโรงเรียน (�̅�= 4.62, S.D.= 0.59)  ผู้บริหารสถานศึกษา
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ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน (�̅�= 4.54, S.D.= 
0.56) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนน าผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคล โดยวิธีการที่หลากหลาย 

มีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ (�̅�= 
4.51, S.D.= 0.56) ผู้บริหารสถานศึกษามีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล

จากครูผู้สอน เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียน  (�̅�= 4.51, S.D.= 
0.53) ตามล าดับ  

ตารางที่ 23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
ควบคุมเวลาในการสอน (Y3.1) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.1 การควบคุมเวลาในการสอน (Y3.1)    

1 ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อก ากบั 
ติดตามการใช้เวลาในการสอนของครผูู้สอน เพื่อ
ประโยชน์แก่นกัเรียนอย่างสูงสุด 

4.57 0.53 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนประยุกต์ใช้
ทักษะด้านต่าง ๆ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด 

4.71 0.52 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการจัดครู                
สอนแทน เมือ่ครผูู้สอน ไมส่ามารถเข้าสอนได ้

4.65 0.53 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมเวลาในการจัดการกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมี
ประสิทธิภาพลดลง 

4.39 0.72 มาก 

รวม 4.58 0.58 มากที่สุด 

จากตารางที่ 23 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการควบคุมเวลาในการสอน (Y3.1) อยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.58, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้
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ทักษะด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

(�̅�=4.71,S.D.= 0.52) ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการจัดครูสอนแทน เมื่อครูผู้สอนไม่

สามารถเข้าสอนได้ (�̅�= 4.65, S.D.= 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อก ากับ 

ติดตามการใช้เวลาในการสอนของครูผู้สอน เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด (�̅�= 4.57, S.D.= 
0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมเวลาในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้การจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนมีประสิทธิภาพลดลง (�̅�=4.39, S.D.= 0.72) ตามล าดับ  

ตารางที่ 24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการดูแล
เอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Y3.2) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอยา่งใกล้ชิด (Y3.2)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครผููส้อน และ

นักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผูส้อนและนักเรยีน
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ 

4.64 0.51 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลกัสูตรอย่างใกล้ชิด 

4.61 0.49 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสรมิและการสอนซ่อม
หรือจัดกจิกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทีส่่งเสริมใหม้ีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของครผูู้สอนและนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
ต่าง ๆ ของครูผูส้อนและนักเรียน 

4.71 0.49 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนให้ครผูู้สอนและนกัเรยีน
ได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของตน 

4.71 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (Y3.2) อยู่



  111 

ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.68, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูผู้สอนและนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพของตน (�̅�= 4.71, S.D.= 0.49) 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ ต่าง ๆ ของครูผู้สอนและนักเรียน (�̅�= 
4.71, S.D.= 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสริมและการสอนซ่อมหรือจัดกิจกรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและนักเรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ (�̅�= 4.71, S.D.= 0.46) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน และ

นักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆ (�̅�= 4.64, 
S.D.= 0.51) ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอก

หลักสูตรอย่างใกล้ชิด (�̅�= 4.61, S.D.= 0.49) ตามล าดับ  

ตารางที่ 25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร   
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดให้
มีสิ่งจูงใจให้กับครู (Y3.3) 

 (n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.3 การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับคร ู(Y3.3)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มสีิ่งจูงใจให้กบัครูผูส้อนโดยสร้าง

บรรยากาศเชิงบวกด้านการจัดการเรียนการสอน 
4.58 0.52 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยครผูู้สอนในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยในวันที่
ประชุมมอบเกียรติบัตร เสนอข่าววารสาร เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 

4.71 0.49 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิความสามารถแก่ครผูู้สอนให้
ปฏิบัติงานจนเกิดทกัษะในวิชาชีพ  

4.72 0.48 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานแก่
ครูผูส้อนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4.69 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.49 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 25 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (Y3.3) อยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.68, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถแก่ครูผู้สอนให้

ปฏิบัติงานจนเกิดทักษะในวิชาชีพ (�̅�=4.72, S.D.= 0.48) ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชย
ครูผู้สอนในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยในวันที่ประชุมมอบเกียรติบัตร เสนอ

ข่าววารสาร เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา (�̅�=4.71, S.D.= 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง

ขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนทั้งทางตรงและทางอ้อม (�̅�= 4.69, S.D.= 0.46) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูผู้สอนโดยสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการจัดการเรียนการสอน 

(�̅�= 4.58, S.D.= 0.52) ตามล าดับ  

ตารางที่ 26 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Y3.4) 

 (n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.4 การส่งเสรมิให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Y3.4)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนครูผูส้อนด้านการพฒันา

ตนเองด้านวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อในระดับทีสู่งข้ึน             
การร่วมอบรมสมัมนา เพือ่น าความรู้ไปใช้ในการจัด      
การเรียนการสอน 

4.75 0.44 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาแจง้ข่าวสารหรือเผยแพรบ่ทความที่
เป็นประโยชน์ในการสง่เสรมิการพัฒนาวิชาชีพให้ครผูู้สอน
ได้ทราบอยูเ่สมอ 

4.61 0.49 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาจัด อบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผูส้อนเกี่ยวกับเทคนิควิธี          
การสอน 

4.24 0.78 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการพฒันาวิชาชีพของ
ครูผูส้อน เพื่อน ามาทบทวนปรบัปรุงวิธีการให้เหมาะสมใน
การพัฒนาวิชาชีพคร ู

4.40 0.60 มาก 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการขยายผลด้านการส่งเสริม

พัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครูผูส้อน 
4.39 0.62 มาก 

รวม 4.48 0.59 มาก 

จากตารางที่ 26   พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (Y3.4) อยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 4.48, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 
3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูผู้สอนด้าน
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน การร่วมอบรมสัมมนา เพื่อน าความรู้

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (�̅�= 4.75, S.D.= 0.44) ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารหรือ

เผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ (�̅�= 
4.61, S.D.= 0.49 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อน ามา

ทบทวนปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพครู (�̅�= 4.40, S.D.= 0.60) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการขยายผลด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ครูผู้สอน (�̅�= 4.39, S.D.=0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาจัด อบรม สัมมนา เชิญวิทยากรจากภายนอก

มาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน (�̅�= 4.24, S.D.= 0.78 ) ตามล าดับ  

ตารางที่ 27 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
พัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (Y3.5) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.5 การพัฒนาและการสรา้งมาตรฐานดา้นวิชาการ (Y3.5)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนร่วมกันก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานด้านวิชาการในการพัฒนานักเรียนในแตล่ะระดับ
ไว้อย่างชัดเจน 

4.44 0.58 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน    
ด้านวิชาการเพื่อสร้างและพฒันาเกณฑม์าตรฐานด้านการ
เรียนของนกัเรียน 

4.54 0.58 มากที่สุด 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้าน

วิชาการให้นักเรียน ครูผูส้อน ผูป้กครอง  และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ 

4.51 0.60 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูน าเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการมาพัฒนานักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.50 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.59 มากที่สุด 

จากตารางที่  27  พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (Y3.5) 

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.50, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 
ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ด้านวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน 

(�̅�= 4.54, S.D.=  0.58 ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียน 

ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  (�̅�= 4.51, S.D.= 0.60) ผู้บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนให้ครูน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการมาพัฒนานักเรียนมาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์  (�̅�=4.50, 
S.D.=0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการในการ

พัฒนานักเรียนในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน (�̅�= 4.44, S.D.= 0.58) ตามล าดับ  

ตารางที่ 28 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดให้
มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (Y3.6) 

(n=72) 
ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
3. การส่งเสรมิบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3) 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.6 การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรยีนรู ้(Y3.6)    
1 ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณ

นักเรียนที่มผีลงานด้านวิชาการดีเด่นหรือมพีฤติกรรมดีเด่น 
โดยลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อใหบุ้คคล
ภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.60 0.62 มากที่สุด 
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ด้าน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ 
2 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิพัฒนาให้มีแหลง่เรียนรู้ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแหง่
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

4.69 0.46 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและประชาสมัพันธ์
แสดงผลงานของสถานศึกษาและของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.35 0.70 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนให้ทุนการศึกษาเพือ่
สร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลงัใจแก่นกัเรียนที่มผีลการ
เรียนด ี

4.65 0.51 มากที่สุด 

5 สถานศึกษาจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นกัเรียนได้มีโอกาส
เลือกตามความต้องการและความสนใจจัดกจิกรรมเสริม
หลักสูตรที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ง  

4.24 0.76 มาก 

รวม 4.51 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที่ 28 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ (Y3.6) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�= 4.51, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ 
ระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้   ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน (�̅�= 4.69, S.D.=0.46) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้าง

แรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  (�̅�= 4.65, S.D.= 0.51) ผู้บริหาร
สถานศึกษายกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นหรือมีพฤติกรรม
ดีเด่น โดยลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอก

สถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง (�̅�=  4.60, S.D.=0.62)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดนิทรรศการ

และประชาสัมพันธ์แสดงผลงานของสถานศึกษาและของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=  4.35, S.D.= 
0.70) สถานศึกษาจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความ
สนใจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

(�̅�=  4.24, S.D.= 0.76) ตามล าดับ  
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร   

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน 

และภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 29 ดังนี ้

ในตารางที่ 29 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
กับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

(n=144) 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xtot Ytot 

X1 1                 
X2 .580** 1               
X3 .657** .639** 1             
X4 .550** .638** .656** 1           
X5 .520** .600** .649** .686** 1         
X6 .409** .393** .413** .506** .546** 1       
X7 .543** .580** .647** .718** .757** .597** 1     
Xtot .750** .774** .815** .839** .843** .727** .861** 1   
Ytot .675** .683** .711** .726** .746** .543** .769** .859** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 29 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Xtot)  มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวม (Ytot)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.859 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงบวก
และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ตามตัวแปรทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า มีความสัมพันธ์กัน (r=0.393 - 0.757) 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อตอบข้อค าถามการวิจัย
ข้อที่  3 ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  (stepwise multiple regression 
analysis) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 30  - 34 

ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม (Xtot) 
ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot)    

(N=144) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 18.868 1 18.868 398.291 0.000 

ความคลาดเคลื่อน (Residual) 6.727 142 0.047 
  

รวม (Total) 25.594 143 
   

**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.859 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2)     0.737 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: R2)            0.735 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)            0.218 
ตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

β 
Std. 
Error 

Beta 
 

 

ค่าคงที่ (Constant) 0.465 0.207  2.243 0.026 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (Xtot) 0.915 0.046 0.859 19.957 0.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 30  พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวม (Xtot) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในการท านายภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) 
เท่ากับ 0.859 ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2) เท่ากับ 0.737 หมายความว่า ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม (Xtot) สามารถท านายภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) ได้ ร้อยละ 73.70 
ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjust R Square: R2) เท่ากับ 0.735 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ 0.218 แสดงว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี ้

  (Ytot) =0.465 + 0.915(Xtot)   

 และการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นรายด้าน ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบข้ันตอน  (stepwise multiple regression analysis) ตามล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการดังแสดงในตารางที่ 31  - 34 ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม (Ytot) 
รายละเอียดตามตารางที่ 31 

ตารางที่  31 ทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) 

(N=144) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

การถดถอย (Regression) 19.214 5 3.843 83.117 0.000 

ความคลาดเคลื่อน (Residual) 6.380 138 0.046   

รวม (Total) 25.594 143    
**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.866 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2)     0.751 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: R2)            0.742 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)            0.215 
ตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

β Std. Error Beta   
ค่าคงที่ (Constant) 0.365 0.211  1.731 0.086 
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและ
การสนใจต่อโลก (X7) 

0.254 0.066 0.280 3.858 0.000 

ทักษะด้านเทคโนโลยี  (X1) 0.209 0.049 0239 4.295 0.000 
ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) 0.190 0.062 0.214 3.052 0.003 
ทักษะความสนใจใคร่รู้มจีินตนาการ 
(X2) 

0.150 0.056 0.162 2.664 0.009 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม (X4) 

0.128 0.061 0.144 2.096 0.038 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 31 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะ
ในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม (X4) ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.866 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) เท่ากับ 0.751 หมายความว่า ตัวแปรเหล่าน้ี สามารถท านายภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 75.10 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว 
(Adjusted R2) เท่ากับ 0.742 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) 
เท่ากับ 0.215 แสดงว่าทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก  (X7) ทักษะด้าน
เทคโนโลยี  (X1) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้

(Ytot) = 0.365 + 0.254 (X7) + 0.209 (X1) + 0.190 (X5) + 0.150 (X2) + 0.128 (X4) 

2. การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน (Y1) รายละเอียดตามตารางที่ 32 

ตารางที่ 32 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน (Y1) 

(N=144) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 19.573 4 4.893 67.389 0.000 

ความคลาดเคลื่อน (Residual) 10.093 139 0.073   

รวม (Total) 29.666 143    

**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

 สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.812 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2)     0.660 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: R2)            0.650 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)            0.269 
ตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

β Std. Error Beta   
ค่าคงที่ (Constant) 0.320 0.256  1.209 0.229 
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
และการสนใจตอ่โลก (X7) 

0.320 0.067 0.351 5.142 0.000 

ทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) 0.343 0.065 0.240 3.486 0.001 
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ทักษะความสนใจใคร่รู้มี
จินตนาการ (X2) 

0.226 0.009 0.206 2.991 0.003 

ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแกป้ัญหา (X3) 

0.170 0.078 0.169 2.182 0.031 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 32 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะ
ความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (X3) 
ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.812 ประสิทธิภาพในการท านาย 
(R2) เท่ากับ 0.660 หมายความว่า ตัวแปรเหล่าน้ี สามารถท านายภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของ
สถานศึกษา (Y1) ได้ร้อยละ 66.00 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 
0.650 มีค่า  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ 0.269 แสดงว่า
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี (X1) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา (X3) ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี้ 

(Y1) = 0.320 + 0.320 (X7) + 0.343 (X1) + 0.226 (X2) + 0.170 (X3)  

3. การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียน          
การสอน (Y2) รายละเอียดตามตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียนการสอน (Y2) 

(N=144) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 20.725 5 4.145 58.546 0.000 

ความคลาดเคลื่อน (Residual) 9.770 138 0.071   

รวม (Total) 30.495 143    
**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.824 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2)     0.680 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: R2)            0.668 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)            0.266 

ตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

β Std. Error Beta   
ค่าคงที่ (Constant) 0.362 0.251  1.439 0.152 
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
และการสนใจตอ่โลก (X7) 

0.194 0.084 0.196 2.301 0.023 

ทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) 0.229 0.057 0.241 3.989 0.000 
ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ(X5) 0.249 0.077 0.256 3.243 0.001 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม (X4) 

0.180 0.073 0.185 2.463 0.015 

ตัวพยากรณ ์
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

β Std. Error Beta   
ทักษะการคิดในเชิงธุรกจิและ
ทักษะประกอบการ (X6) 

0.085 0.042 0.124 2.016 0.046 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 33 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะ
ในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) ทักษะการคิดใน
เชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
0.824ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) เท่ากับ 0.680 หมายความว่า ตัวแปรเหล่าน้ี สามารถท านาย
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียนการสอน (Y2) ได้ร้อยละ 68.00 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับ
แล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.668 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) 
เท่ากับ 0.266 แสดงว่าทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้าน
เทคโนโลยี (X1) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
(X4) ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการ
ท านาย ได้ดังนี ้

(Y2) = 0.362 + 0.194 (X7) + 0.229 (X1) + 0.249 (X5) + 0.180 (X4) +0.085 (X6) 

4. การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (Y3) รายละเอียดตามตารางที่ 34 

ตารางที่ 34 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน  (Y3) 

(N=144) 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 18.275 5 3.655 65.237 0.000 

ความคลาดเคลื่อน (Residual) 7.731 138 3.056   

รวม (Total) 26.006 143    
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**มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.838 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square: R2)     0.703 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square: R2)            0.692 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)            0.237 

ตัวแปรที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าสมการ 

ตัวพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

Sig. 

β Std. Error Beta   
ค่าคงที่ (Constant) 0.477 0.232  2.056 0.042 

ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
และการสนใจตอ่โลก (X7) 

0.210 0.072 0.230 2.907 0.004 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรม (X4) 

0.187 0.067 0.208 2.782 0.006 

ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) 0.220 0.069 0.245 3.202 0.002 
ทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) 0.144 0.053 0.163 2.691 0.008 
ทักษะความสนใจใคร่รู้มจีินตนาการ 
(X2) 

0.140 0.063 0.150 2.262 0.025 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 34 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสมการ คือ ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) ทักษะใน
การสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะความ
สนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.838 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R2) เท่ากับ 0.703 หมายความว่า ตัวแปรเหล่าน้ี สามารถท านายภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา (Y3) ได้ร้อยละ 70.03 ค่า
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.692 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ 0.237 แสดงว่าทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
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และการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือ (X5) ทักษะด้านเทคโนโลยี (X1) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา (Y3)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้

(Y3) = 0.477+ 0.210 (X7) + 0.187 (X4) + 0.220 (X5) + 0.144 (X1) + 0.140 (X2) 

การวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่  21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหูคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) สรุปได้ ดังนี ้

1. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) คือ ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะ
ในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ส าหรับการท านาย ได้ดังนี้ 

(Ytot) = 0.365 + 0.254 (X7) + 0.209 (X1) + 0.190 (X5) + 0.150 (X2) + 0.128 (X4) 

2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) 
สมการ คือ ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการแก้ปัญหา (X3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้

(Y1) = 0.320 + 0.320 (X7) + 0.343 (X1) + 0.226 (X2) + 0.170 (X3)  

3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียนการสอน (Y2) คือ ทักษะ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี (X1) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมอื (X5) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
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(X4) ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้

(Y2) = 0.362 + 0.194 (X7) + 0.229 (X1) + 0.249 (X5) + 0.180 (X4) +0.085 (X6) 

4. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (Y3) คือ ทักษะการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก  (X7) ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้

(Y3) = 0.477+ 0.210 (X7) + 0.187 (X4) + 0.220 (X5) + 0.144 (X1) + 0.140 (X2) 
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   หมายถึง   ตัวแปรที่เข้าสมการท านาย 

  β หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถอดถอยมาตรฐาน 
 
แผนภูมิที่ 6 สรปุผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ (Ytot) 

    (Ytot)               (Xtot) 
    (Ytot)               (X7), (X1), 
                         (X5), (X2), (X4) 
 

 
การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) 

  (Y1)                (X7), (X1),  
              (X2), (X3) 

 
 

การจัดการเรียนการสอน (Y2) 
(Y2)               (X7), (X1), (X5),         

            (X4), (X6) 
 
 
 

การสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (Y3) 

 (Y3)             (X7), (X4), (X5),   
            (X1), (X2) 

 
 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (Xtot) 

(Ytot)   β =0.915 

ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรม (X4) 

(Ytot)   β = 0.128 

(Y2)    β = 0.180 

(Y3)    β = 0.187 
 
 
  
 
 
 

ทักษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ                      

การแก้ปัญหา (X3) 

 (Y1)    β = 0.170 
 
 
 
 

ทักษะความสนใจใคร่รู้มี
จินตนาการ (X2) 

(Ytot)   β = 0.150 

(Y1)    β = 0.226 

(Y3)    β = 0.140 

ทักษะด้านเทคโนโลย ี(X1) 

(Ytot)   β = 0.209 

(Y1)    β = 0.343 

(Y2)    β = 0.229 

(Y3)    β = 0.144 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจ

ต่อโลก (X7) 

(Ytot)   β = 0.254 

(Y1)    β = 0.320 

(Y2)    β = 0.194 

(Y3)    β = 0.210 
 
 

 

ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจ
และทักษะประกอบการ 

(X6) 

 (Y2)    β = 0.085 
 
 

ทักษะในการสื่อสารและ
ร่วมมือ (X5) 

(Ytot)  β = 0.190 

(Y2)    β = 0.249 

(Y3)    β = 0.220 
 
 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 2) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ทักษะในศตวรรษ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 
สถานศึกษาจ านวน 86 แห่ง ผู้ ให้ ข้อมูลแห่งละ 2 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 1 คน และครูผู้สอนจ านวน 1 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 172 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 
1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของเบลลันกาและแบรนต์ (Bellanca and Brandt) 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่ 
(Hallinger and Murphy) โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน  72 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 
144  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  83.72 ซึ่งน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถ่ี (frequency: f) และร้อยละ (percentage: %) ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean:�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบข้ันตอน  (stepwise multiple regression analysis) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” ผลปรากฏดังนี้ 

1. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะ



  129 

ความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ และทักษะการคิดในเชิง
ธุรกิจและทักษะประกอบการ ตามล าดับ 

2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การ
จัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู การประสานงานด้านหลักสูตร การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน การควบคุม
เวลาในการสอน การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 
การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ตามล าดับ 

3. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  3.1 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.2 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี  ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ  ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3.3 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรม ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ด้านการสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบสภาพ
ที่แท้จริงของทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแนะ
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของการวิจัยน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ไว้ว่า ผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และด ารงต าแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปีส าหรับ
ปริญญาตรี และ 2 ปีส าหรับปริญญาโทขึ้นไป และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงจะมีคุณสมบัติในการสมคัรเข้าสอบแข่งขันผูบ้รหิารสถานศึกษาได้ และเมื่อผ่านการสอบแข่งขันแล้ว
จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาก่อนปฏิบัติราชการในสถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 59.70 และในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 3.50 นอกจากนี้ ยังท าผลงานเพื่อเพิ่ม
วิทยฐานะให้สูงข้ึน มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ 
โดยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิคการบริหารและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหาร
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สถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ การบริหารสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบัน ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก เพื่อ
เป็นผู้ช่วยในการการบริหารจัดการองค์กร ช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการท างาน ส่งเสริมให้การศึกษา
สามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ทักษะการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ทักษะความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ส่วนทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา 
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกรกอรี่ พี. อีนอร์ (Egnor, Gregory P.) ได้ศึกษากรณีศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบความส าเร็จสูงในเพนซิลเวเนีย ผลการวิจัยพบว่า สามารถน าผลการ
วิเคราะห์ไปให้ค าแนะน าเพื่อช่วยจัดการกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษา 
การศึกษาน้ีเป็นการเสนอวิธีให้รัฐเพนซิลเวเนีย ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาได้  

เมื่อแยกพิจารณาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ (X2) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 1 อาจเป็นเพราะทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการเป็นทักษะที่จ าเป็น
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ของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมีจินตนาการที่ล้ าหน้า 
จะต้องมีทักษะในการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้สามารถสร้างผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย และส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและสามารถน า
ผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
ที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความสนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ  

1.2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (X4) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 2 อาจเป็นเพราะทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างในการน า
แนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการบริหารการศึกษา มีทักษะในกระตุ้นให้ครูผู้สอนและบุคลากรทาง  
การศึกษาแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้ผลิตสื่อหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถน าสื่อไปใช้และคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียน   
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้าน การแก้ปัญหา ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการท างานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทลัทกัษะด้านการตัดสนิมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ส่วนด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑาทิพย์ นามนุ ได้ศึกษา ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางด้านการบริหารจดัการองค์กร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางด้านการ
สื่อสาร ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสรา้งสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความ
สนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอแมนดา คริสเวลล์ โจนส์ 
(Amanda Criswell Jones) ได้ศึกษา ผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการเป็นผู้น า ผลการศึกษาวิจัย  คือผู้บริหารและครูระบุความจ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้ครูรับรู้เกี่ยวกับการน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ไปใช้: ในการสื่อสารการท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการรับรู้ของครู
เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารของครู โดยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ครู 5 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินเชิงปริมาณโดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนหรือลดลง การวิจัยในโรงเรียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรมและการเรียนการสอนการปฏิบัติที่สะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ คือ วิเคราะห์จากคะแนนเกรด 3 ถึง 5 ใน ACT Aspire โดยมีนักเรียนจ านวน 200 คน เข้า
ร่วมการประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนที่ท าการวิจัยผลสัมฤทธ์ิจะสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิ

1.3 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (X7) พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 3 อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันได้
เล็งเห็นความส าคัญทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก เนื่องจากยุคปัจจุบันเป็นยุค
โลกาภิวัตน์ ยุคไร้พรมแดน ผู้บริหารจะต้องมวิีสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ มีการสร้าง
เครือข่ายทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนยอมรับและเห็นคุณค่าของ  
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นหนึ่ง
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เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความ
สนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของคริสตัล เทิร์นเนอร์ (Crystal 
Turner) ได้ศึกษาผู้อ านวยการเขตการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียกับการไปใช้น าทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมครูจ าเป็นต่อการปฏิรูปทั้งเขต หากไม่มี
การฝึกอบรมและการสนับสนุนทีเ่หมาะสม การปฏิรูปอย่างยั่งยืนไม่น่าเป็นไปได้ 2) ความเป็นผู้น าของ
ครู มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอาจารย์ใหญ่เพื่อสร้างโรงเรียน ผู้น าสามารถสร้างการปฏิรูปที่
ยั่งยืนอยา่งมีประสิทธิผล 3) หัวหน้าต้องระบุผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีส่ าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง หากปราศจากความ
รับผิดชอบก็ยากที่จะปฏิรูปทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ยั่งยืน 

1.4 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา (X3) พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 4 อาจเป็นเพราะทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา เป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงต้องใช้
ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ศึกษามาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด รวมทั้งต้องใช้ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
ที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้าม
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วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความสนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 
3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการท างานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทักษะ
ด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ. 05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา ประทุมสุวรรณ ได้ศึกษา 
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะการกระตุ้นจูงใจ 2) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ทักษะ
การตัดสินใจ (X4) ทักษะการแก้ปัญหา (X3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (X1) และทักษะการท างานเป็น
ทีม (X2) ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66.20 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัย ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้น าในการกระตุ้นให้ครู
ท างานร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และมีวิธีการกระตุ้นจูงใจครูให้พัฒนางานไปสู่แนวทางที่ต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอแมนดา คริสเวลล์ โจนส์ (Amanda Criswell 
Jones) ได้ศึกษาผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้น า ผล
การศึกษาวิจัย คือผู้บริหารและครูระบุความจ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ครูรับรู้เกี่ยวกับการน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้: ในการสื่อสาร 
การท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการรับรู้ของครูเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริหารของครู โดยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ครู 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประเมินเชิงปริมาณโดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
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เพิ่มข้ึนหรือลดลง การวิจัยในโรงเรียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 
การปฏิบัติที่สะท้อนถึงวิธีการเรียนรูใ้นยุคสารสนเทศ ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์จากคะแนนเกรด 
3 ถึง 5 ใน ACT Aspire โดยมีนักเรียนจ านวน 200 คน เข้าร่วมการประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด 
โรงเรียนที่ท าการวิจัยผลสมัฤทธ์ิจะสงูข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอสเทอร์ 
แวน ลาร์ (Ester van Laar) ได้ศึกษา ตัวก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลในศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับคนท างาน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย การศึกษานี้ให้
ความส าคัญกับปัจจัยก าหนดของทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 มีการ
ตรวจสอบทักษะต่อไปนี้: เทคนิคข้อมูลการสื่อสารการท างานร่วมกัน การคิดเชิงวิเคราะห์ความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปญัหา เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างในระดับทักษะเหล่าน้ีของคนงานเรา
จ าเป็นต้องทราบปัจจัยที่ก าหนดระดับทักษะของแต่ละคน มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดตัวก าหนดทักษะ ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่ามีความต้องการอย่างมากในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยก าหนดทักษะการสื่อสารและการท างาน
ร่วมกัน ในบริบทดิจิทัลแทบจะไม่มีการศึกษาปัจจัยก าหนดความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
นอกจากนี้ปัจจัยก าหนดที่ระบุไว้ของการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ยังจ ากัด อยู่ที่ปัจจัยก าหนด
บุคลิกภาพและจิตใจ ตัวอย่างเช่นปัจจัยก าหนดทางสังคม  เช่น การสนับสนุนทางสังคม แม้ว่า
การศึกษาทักษะดิจิทัลจะมีความหลากหลายมากกว่า แต่ส่วนใหญ่ครอบคลุมปัจจัยทางประชากรและ
เศรษฐกิจและสังคม 

1.5 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (X1) พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 5 อาจเป็นเพราะทักษะด้านเทคโนโลยี เป็นทักษะที่จ าเป็น
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสง่เสรมิสนับสนุนให้ครูผูส้อนและบคุลากรทางการศึกษาน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ในการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาและการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสารและ
ร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความสนใจใคร่
รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิด
ในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ทักษะการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ทักษะความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ส่วนทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑาทิพย์ นามนุ ได้ศึกษา 
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และการ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล 

 1.6 ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ (X5) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 6 อาจเป็นเพราะทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีไปสู่ความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อมให้บุคลากรมีความช านาญในทักษะด้านการสื่อสาร 
เนื่องจากทักษะการสื่อสารและความร่วมมือมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษาให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าของสถานศึกษา 
ในการสร้างแรงบันดาลใจ และความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นการสื่อสารจึงจัดเป็นทักษะที่เป็น
กุญแจส าคัญต่อการประสบความส าเร็จส าหรับผู้บริหารองค์กรในศตวรรษที่  21 เนื่องจากกิจกรรม
และภาระงานต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาล้วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความส าคัญในการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นการสั่งการของผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ท างานเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย า อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของแพรดาว สนองผัน ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 11 ทักษะ คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
มนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้ความคิด 
ทักษะด้านการบริหาร ทักษะด้านการวางแผน ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้าน
การประเมิน ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ และทักษะ
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ด้านการสร้างทีมงาน โดยทักษะที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดและมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นอันดบั
แรก คือ ทักษะด้านการสร้างทีมงาน ส่วนแนวโน้มเป็นไปได้มากและมีความเห็นสอดคล้องกันเป็น
อันดับสุดท้าย คือ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการท างานเป็นทีม ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ. 05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้น
การศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความสนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อแมนดา คริสเวลล์ โจนส์ (Amanda Criswell Jones) ได้ศึกษาผู้น าในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้น าผลการศึกษาวิจัย  คือผู้บริหาร
และครูระบุความจ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติในเชิงคุณภาพเพื่อให้ครู
รับรู้เกี่ยวกับการน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้: ในการสื่อสาร การท างานร่วมกัน 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการรับรู้ของครูเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารของครู โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ครู 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินเชิงปริมาณ
โดยใช้การทดสอบ t แบบคู่ เพื่อตรวจสอบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
การวิจัยในโรงเรียนที่ได้รบัการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอน การปฏิบัติที่สะท้อน
ถึงวิธีการเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์จากคะแนนเกรด 3 ถึง 5 ใน ACT 
Aspire โดยมีนักเรียนจ านวน 200 คน เข้าร่วมการประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนที่ท าการ
วิจัยผลสัมฤทธ์ิจะสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของเอสเทอร์ แวน ลาร์ 
(Ester van Laar) ได้ศึกษา ตัวก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 
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ส าหรับคนท างาน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย การศึกษาน้ีให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยก าหนดของทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 มีการตรวจสอบทักษะ
ต่อไปนี้: เทคนิคข้อมูล การสื่อสารการท างานร่วมกันการคิดเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างในระดับทักษะเหล่าน้ีของคนงานเราจ าเป็นต้อง
ทราบปัจจัยที่ก าหนดระดับทักษะของแต่ละคน มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้
ภาพรวมที่ครอบคลุมของการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดตัวก าหนดทักษะ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
มีความต้องการอย่างมากในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยก าหนดทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกัน  

1.7 ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (X6) พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 7 อาจเป็นเพราะทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะ
ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีแนวความคิดในเชิงธุรกิจและมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 
จัดให้มีหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ  การจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะ
ในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการ
สนใจต่อโลก ทักษะความสนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช ได้ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทาย
ในการพัฒนานักศึกษา พบว่า ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ทุกภูมิภาคของโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่ือมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา ที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับอนาคต การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับนักศึกษาในยุคนี้ ประกอบด้วย 1) ทักษะด้าน 
การเรียนรู้นวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจาก
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น การพัฒนานักศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตและยืนหยัดในโลก
อนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งด้านการด าเนินชีวิตและด้านการท างาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในศตวรรษนี้ สามารถเอาตัวรอด และประสบความส าเร็ จได้นั้น จ าเป็นต้อง
เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ พัฒนาจิตส านึกต่อธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม จิตส านึกต่อการเป็นพลเมืองและจรรโลงให้สังคมในอนาคตน่าอยู่มากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคริสตัล เทิร์นเนอร์ (Crystal Turner) ได้ศึกษาผู้อ านวยการเขตการศึกษาของรัฐ
แคลิฟอร์เนียกับการไปใช้น าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาวิชาชีพและการ
ฝึกอบรมครูจ าเป็นต่อการปฏิรูปทั้งเขต หากไม่มีการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมครู การ
ปฏิรูปอย่างยั่งยืนไม่น่าเป็นไปได้ 2) ความเป็นผู้น าของครู มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอาจารย์
ใหญ่เพื่อสร้างโรงเรียน ผู้น าสามารถสร้างการปฏิรูปที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล 3) หัวหน้าต้องระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้อง
รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง หากปราศจากความรับผดิชอบก็ยากทีจ่ะปฏิรูปทักษะในศตวรรษที่ 21 
ให้ยั่งยืน 
 2. ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าอยู่ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่องานบริหารวิชาการซึ่งถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก าหนดภารกิจ
ของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลผู้เรียน และการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะ
ต่างๆ ในการบริหารงาน ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเปา้ประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมคุีณภาพ โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการก าหนด
เป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน มีการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบในส่วนของการจัดการเรียนการสอน มีการจัดให้มีการนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ครูได้ทราบถึงปัญหาที่ต้องแก้ไข
และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง การประสานงานด้านหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตร น า
หลักสูตรไปใช้ ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความมุ่งหมาย เนื้อหาสาระของหลักสูตร และเป้าหมายของ
สถานศึกษา การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีวิธีการที่หลากหลาย น าผลคะแนนการทดสอบมาก าหนดเป้าหมาย
ของสถานศึกษา และประเมินความก้าวหน้าของสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ 
มีการควบคุมเวลาในการสอน มีการจัดสอนแทนเมื่อครูไม่ได้เข้าสอน มีการตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อ
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ก ากับติดตามการใช้เวลาในการสอนของครูเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด  การดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนด้านสวัสดิการต่างๆ มีการสอนเสริมและสอน
ซ่อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีให้แก่ครูและนักเรียน การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูผู้สอน สร้างขวัญและ
ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ ให้แก่ครูและนักเรียนในโอกาสต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพจัด อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพของครู ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูอยู่เสมอ และสนับสนุนส่งเสริมสภาพการเรียนรู้
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานต่างๆ 
ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงท า
ให้ภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมถวิล 
ศิลปคนธรรพ์ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย 
พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการก าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู  ด้านการ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  ด้านการดูแลเอาใจใส่
ครูและนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารเปา้หมาย
ของสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรยีน ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้าน
การสอน และการควบคุมเวลาในการสอน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา ฉางข้าวค า ได้
ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัด
ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานบรหิารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับดังนี้ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้าน
การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับ
ครู การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน การสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน การควบคุมเวลาในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
การจัดให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคาร์ธี (McCarthy) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจ าปี ตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษามัธยมศึกษา ของสถานศึกษามัธยมทางตะวันออกเฉียงใต้ รัฐเพนซิเวเนีย โดยศึกษาจาก
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พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการใน 3 มิติ คือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษาการจัดการเรียนการ
สอน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้า
ประจ าปีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมีนัยส าคัญ 

เมื่อแยกพิจารณาทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นรายด้าน พบว่า 

2.1 การก าหนดภารกิจของโรงเรียน (Y1) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตเป็นอันดับ 1 อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องน าข้อมูลสารสนเทศใน
อดีตและปัจจุบันเข้าน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา โดยต้องได้รับความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายในการก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการของสถานศึกษาให้ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องร่วมกับ
ครูผู้สอนน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา ร่วมกันด าเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา และในด้านการสื่อสารเป้าหมายของ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน มีการติดตามผล สื่อสารถึง
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงตามเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา จัดท าโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของงานด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่ Hallinger and Murphy) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหาร
วิชาการคือ การก าหนดและการสื่อสารภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของเฮคและคณะ (Heck and other) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบโครงสร้างของการท างานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าประสงค์ของสถานศึกษาการ
สื่อสารให้ทุกคนทราบว่าสถานศึกษาคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง การจัดการ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการสอนของครู การจัดหาแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นให้ การนิเทศผลการปฏิบัติงาน
ของครู การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของแมคอีแวน (McEwan) กล่าวถึงภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่มีประสิทธิภาพว่าประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การก าหนดเป้าหมายวิชาการที่ชัดเจน 
การจัดทีมงาน การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา การตั้งความหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน การพัฒนาครูให้เป็นผู้น า  การสร้างและรักษา
เจตคติที่ดีของนักเรียน ทีมงานและผู้ปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ได้
ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น า
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ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี ้ด้านการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ด้าน
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการประสานงานด้านการใช้
หลักสูตร ด้านการจัดให้มีการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา 
ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน และ
การควบคุมเวลาในการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บุญปัน ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ การก าหนดภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและการจัดการ
ด้านการเรียนการสอนตามล าดับ 2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
พบว่า ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรยีน ควรให้ครูก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และให้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ก าหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมี
นิเทศติดตามโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศแล้วรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์และวิชาชีพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญพา พรหมณะ ได้
ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ด้านการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
รองลงมา คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการ
จัดให้มีสิ่งส่งเสรมิสภาพการเรียนรู ้ด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร ด้านการสือ่สารเปา้หมายของ
โรงเรียน ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ด้าน
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการและด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนของครู  
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2.2 การจัดการเรียนการสอน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (Y2) โดยมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตเป็นอันดับ 2 อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน กล่าวคือผู้บริหาร
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูผู้สอน มีการนิเทศช้ันเรียนสังเกตการสอนเพื่อ
ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลด้านการสอนของครูผู้สอนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายด้านวิชาการและมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดย การช้ีแจงถึงจุดเด่นและจดุที่ควรพัฒนาในการสอนของครหูลังสงัเกตการสอนเพื่อพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามเป้าหมายทางวิชาการของสถานศึกษา  2) ด้านการ
ประสานงานด้านหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง  ให้
ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในพัฒนา
หลักสูตรโดยน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาประกอบการตัดสินใจ การน าหลักสูตร
ไปใช้และการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาน าผล
คะแนนการทดสอบมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน, การประเมินหลักสูตร, การประเมิน
ด้านการสอน, และการประเมินผลความก้าวหน้าของเป้าหมายของโรงเรียน  มีการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย มีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฮอลลิ งเจอร์  และเมอร์ฟี่  Hallinger and Murphy) ที่ ได้กล่ าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการด้านการเรียนการสอน ว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการสอนของครู การเรียนของนักเรียนและการประสานงานการเรียนการ
สอน มี 3 ด้าน คือ ด้านการนิเทศและการประเมนิผล ด้านการสอนด้านการประสานงานด้านหลักสูตร 
ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิสและโทมัส (Davis and 
Thomas) กล่าวถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส าคัญ คือ การกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการ
พัฒนาสถานศึกษาและคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน การมีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงานด้านวิชาการ การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ การติดตามดูแลการ
ปฏิบัติงานของครู การสังเกตการสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮคและ
คณะ (Heck and other) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ จะต้องให้
ความส าคัญกับการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครูและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยาภรณ์ พรหมมิ ได้ศึกษา ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านผลปรากฏดังนี้ ด้านการนิเทศและประเมินผล
ด้านการสอน ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตรด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา แซ่เตียว ได้ศึกษา ทักษะของผู้บริหารกับการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 15 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมพร เทพสีดา ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลตามความเห็นของครูโดยรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน 
รองลงมาคือ ด้านนิเทศและก ากับติดตาม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุนให้ครูใช้
นวัตกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของโคลแมน (Coleman) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้และกระบวนการปรับปรุงสถานศึกษา  ความสามารถในการ
สร้างองค์กรมีความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในความท้าทายของการปรับปรุงสถานศึกษา  
เป้าหมายของการปรับปรุง คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ที่ใช้ร่วมกันผ่านการจัดการความรู้และกลายเป็นเครื่องมือในการ
จัดการประสิทธิภาพการท างาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่
เหมาะสมและทั่วถึงในการจัดการความรู้และกลยุทธ์จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมี
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ความสามารถที่ดีที่สุดในการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการตัดสินใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเพิ่มข้ึน  

2.3 การส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ (Y3)  พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 3 อาจเป็นเพราะการส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการเป็นบทบาทหนึ่งที่
ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะจัดบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนให้ด าเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ตลอดจนการสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจ าแนกบทบาทในการส่งเสริมบรรยากาศ
ด้านวิชาการ ไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการควบคุมเวลาในการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูผู้สอนประยุกต์ใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และเวลาที่หลักสูตรก าหนด มีการควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการจัดครูสอนแทน เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถ
เข้าสอนได้ มีการตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อก ากับ ติดตามการใช้เวลาในการสอนของครูผู้สอน ควบคุม
เวลาในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพลดลง
เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด 2) ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนและนักเรียนส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกหลักสูตร ได้แสดงออกตามความสามารถ ได้พัฒนาความรู้ให้เต็มตามศักยภาพของตน
ให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการต่าง ๆ ของครูผู้สอนและนักเรียน จัดให้มีการสอนเสริมและ
การสอนซ่อมและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ครูผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ 3) ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมความสามารถแก่ครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานจนเกิดทักษะในวิชาชีพ มีการสร้างขวัญก าลังใจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ยกย่องชมเชยครูผู้สอนในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยใน
วันที่ประชุมมอบเกียรติบัตร เสนอข่าววารสาร เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา จัดให้มีสิ่งจูงใจ
ให้กับครูผู้สอนโดยสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพ  ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูผู้สอนด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น
การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน การเข้าร่วมอบรมสัมมนา แจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ  มีการติดตามผลการพัฒนา
วิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อน ามาทบทวนปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพครู จัดให้มี
การขยายผลด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน จัด อบรมสัมมนา 
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อน าความรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการเรียนของนักเรียน  มีการประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านวิชาการให้นักเรียน ครูผู้สอน 
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ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ สนับสนุนให้ครูน าเกณฑ์มาตรฐานวิชาการมาพัฒนานักเรียน
มาใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ร่วมกับครูผู้สอนในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการในการพัฒนา
นักเรียนในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 6) ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้   ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษา ยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณแก่
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือผลงานด้านวิชาการดีเด่นหรือมีพฤติกรรมดีเด่น โดยลงข่าวในวารสาร
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นักเรียน มีการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
แสดงผลงานของสถานศึกษาและของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ จัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มี
โอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจและมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่
(Hallinger and Murphy) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการการส่งเสริมบรรยากาศ
ด้านวิชาการ ว่าบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานและเจตคติของ
บุคลากรและนักเรยีนในสถานศึกษา ผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของสถานศึกษา ทั้งด้านตัวครู นักเรียนและการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของ
สถานศึกษา คือการควบคุมเวลาในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดให้มี
สิ่งจูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิดของอับเบน และฮิวส์ (Ubben and 
Hughes) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ ดังนี้ การท างานตามเวลาที่ก าหนดการ
จัดบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา การมุ่งเน้นวิชาการ มีความคาดหวังต่อคณะครูและผลการปฏิบัติงาน
ของครู การท างานด้านหลักสูตร การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การประเมินและการตรวจสอบ
ความก้าวหน้านักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์จิโอวานี (Sergiovani) กล่าวถึงสถานศึกษาดีมี
คุณภาพไว้ว่าสถานศึกษาสร้างบรรยากาศที่ดีแก่นักเรียน ก าหนดการจัดการอย่างชัดเจน นักเรียน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้วยการให้ค าชมและมอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน้นการท างาน และมี
ความเช่ือมั่นคาดหวังในความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เปิดเพือ่รับข้อเสนอ และวิทยากรใหม่ ๆ สถานศึกษาอบอุ่นด้วยมิตรภาพ น า
ทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน สร้างวินัยแก่นักเรียนด้วยการให้
ก าลังใจและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร พยายามสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท างาน บุคลากรได้รับเกียรติ ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีเสรีภาพใน
การท างานให้บรรลผุลส าเรจ็ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศที่น่ายกย่องให้เกียรติกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ ศรีตะโกเพชร ได้ศึกษา ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านการจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน  การก าหนดภารกิจของโรงเรยีนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจริยาภรณ์ พรหมมิ ได้ศึกษา ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
3  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านผลปรากฏดังนี้ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการจัดให้มีสิ่ง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญาภัทร์ เลาธนัง ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูง
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน ( X = 3.81, S.D. = 0.65) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ( X = 3.68, S.D. = 0.56) และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน (X= 3.58, S.D. = 
0.52 สอดคล้องกับงานวิจัยของดับเบิ้ลยู แวน เดอ กริฟท์ (W. van de Grift) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นผู้น าด้าน
การศึกษาของครูใหญ่ชาวดัตช์ 275 คน ในระดับประถมศึกษาได้รับการตรวจสอบโดยอาศัยการ
ประเมินของครู ภาวะผู้น าทางการศึกษาคือความสามารถหรือความสามารถของครูใหญ่ในการกระตุ้น
สนับสนุนและดูแลครูเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิผลมากที่สุด การทดสอบ
มาตรฐานได้รับการจัดการให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 12 ปีการทดสอบนี้ซึ่งประกอบด้วย
การทดสอบย่อยเกี่ยวกับภาษาเลขคณิตและการจัดการข้อมูลถูกใช้เป็นหลกัในการวัดผลของความเป็น
ผู้น าทางการศึกษา การทดสอบไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างภาวะผู้น าทางการศึกษาของครูใหญ่
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 
 3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ตัว
แปรทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะ
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ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทักษะ
ในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ  ทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.866 สามารถท านายภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ได้ร้อยละ 75.10 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ส าหรับการท านาย ได้ดังนี ้(Ytot) = 0.365 + 0.254 (X7) + 0.209 (X1) + 0.190 (X5) + 0.150 (X2)+ 
0.128 (X4) ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาจึง
ควรสนับสนุนทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ทักษะการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก เพราะทักษะเหล่าน้ีเป็นทักษะที่ส าคัญของผู้บริหารในยุคปัจจุบัน 
ที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาก็จะสูงตามไปด้วย ในทางกลับกันหากผู้บริหารมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับต่ า การบริหารงานวิชาการก็จะต่ าไปด้วย ทั้งนี้งานบริหารวิชาการเป็นหัวใจ
ส าคัญของการศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการบริหาร
สนับสนุนงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปทัมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (rxy =.835) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเป็น
ผู้น าทางวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ร่วมกับการท านายการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 73.30 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรวรรณ จิตต์ปราณี ที่ศึกษา ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่  21 ของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 
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 3.1 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ  ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีทักษะการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะ
ในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารงานในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสาร ผู้บริหารจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาตนเอง เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ มีการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ และสามารถน าความรู้ไปบริหารงานทั้ง 4 งาน 
คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล เพื่อให้
การบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าต้องบริหารการสร้างคน
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตนรอบด้าน เพื่อสร้าง 3L คือ student learning, teacher 
learning, system learning ระบบการศึกษาที่รับผิดชอบต่อผลงานในทุกระดับ ทุกด้าน และระบบที่
เปิดจะมีความส าคัญรอบด้าน คือ เช่ือมโยงกับสังคมเป็น change and learning management 
การบริหารเพื่อเรียกคุณค่าและศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพครูให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรวรรณ จิตต์ปราณี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะในการสื่อสาร
และร่วมมือกัน ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความ
สนใจใคร่รู้และจินตนาการ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะการประกอบการ 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาที่มัธยมศึกษา เขต 2 มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง กรุงชาลี ได้ศึกษา ทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการท างานเป็นทีม 
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทักษะด้านการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

3.2 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่ส าคัญ
ในการจัดการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการศึกษา อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัวแปร
ส าคัญที่ท าให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องก าหนด
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อเป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี่  (Hallinger and 
Murphy) ที่กล่าวไว้ว่า การก าหนดภารกิจของสถานศึกษา เป็นการก าหนดกรอบขอบเขตของงานที่
ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และสร้างความเข้าใจภารกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา และการสื่อสารเป้าหมายของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของเธียรพัฒน์ ชุปวา ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับ
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการในภาพรวมผู้บริหารมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร ด้านเสริมสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านการจัดการระบบเครือข่าย 2) แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ส าหรับพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยกว่าพฤติกรรมอื่น ๆ คือด้าน
เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเริ่มจากการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจบุคลากร ส าหรับพฤติกรรมด้านการจัดการระบบเครือข่าย ต้องเริ่มจาก
การศึกษาความรู้ในเรื่องการสร้างและการใช้เครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่วนแนวทางพัฒนาพฤติกรรม
อื่นๆ นั้น มีวิธีการพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยต้องอาศัยการปรับทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเป็นหลัก  สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ บุญปัน ได้ศึกษา ภาวะผู้น า



  152 

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการวิจัย คือ 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและการจัดการด้านการ
เรียนการสอนตามล าดับ 2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ควรให้ครูก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ก าหนดโครงการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีนิเทศติดตาม
โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดปฏิทินการนิเทศ หรือมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด าเนินการนิเทศแล้วรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ประสบการณ์และวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคาร์ ธี 
(McCarthy) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจ าปี 
ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ของสถานศึกษามัธยมทางตะวันออกเฉียงใต้ รัฐเพน
ซิเวเนีย โดยศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการใน 3 มิติ คือ การก าหนดภารกิจของ
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมภาวะ
ผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจ าปีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมีนัยส าคัญ 

3.3 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 
ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิท ธิผลต่อผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้น าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารที่มี
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทักษะ
การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ซึ่งทักษะเหล่าน้ีมีความส าคัญทั้งต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ข้ันพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช 
กล่าวว่า ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและ
ตลอดชีวิต คือ 3R X 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ Reading อ่านออก (W)Riting เขียนได้ และ (A)Rithmetics 
คิดเลขเป็น และ 7C ได้แก่ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม) 3) Cross-Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า) 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ 7) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้) สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเป็นผู้น าทางวิสัยทัศน์ 
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ร่วมกับการท านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ได้ร้อยละ 73.30 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z =.351X4 
+.397X5+.222X1 สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา ประทุมสุวรรณ ได้ศึกษา ทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ 
ทักษะการตัดสินใจ (X4) ทักษะการแก้ปัญหา (X3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (X1) และทักษะการท างาน
เป็นทีม (X2) ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66.20 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้น าใน
การกระตุ้นให้ครูท างานร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ให้โอกาสครูเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และมีวิธีการกระตุ้นจูงใจครูให้พัฒนางานไปสู่
แนวทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยโคลแมน (Coleman) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้และกระบวนการปรับปรุงสถานศึกษา  
ความสามารถในการสร้างองค์กรมีความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในความท้าทายของการ
ปรับปรุงสถานศึกษา เป้าหมายของการปรับปรุง คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ที่ใช้ร่วมกันผ่านการจัดการความรู้และ
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กลายเป็นเครื่องมือในการจัดการประสิทธิภาพการท างาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมและทั่วถึงในการจัดการความรู้และกลยุทธ์จะตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมีความสามารถที่ดีที่สุดในการปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการตัดสินใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
เพิ่มข้ึน 

 3.4 ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ ส่งผลต่อภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ด้านการสร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้  ใน
หมวดที่ 4 มาตรา 24(5) ความว่า “ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จากกรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของเซอร์จิโอวานี (Sergiovani) ที่กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศที่ดีแก่
นักเรียน ก าหนดการจัดการอย่างชัดเจน นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้วยการให้ค าชมและ
มอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน้นการท างาน และมีความเช่ือมั่นคาดหวังในความส าเร็จในการเรียนของ
นักเรียน พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เปิดเพื่อรับข้อเสนอ และ
วิทยากรใหม่ ๆ สถานศึกษาอบอุ่นด้วยมิตรภาพ น าทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนมาใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน สร้างวินัยนักเรียนด้วยการให้ก าลังใจและสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของฮอลลงิเจอร์และเมอร์ฟี่ (Hallinger and Murphy) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดให้มี
สิ่งส่งเสรมิสภาพการเรียนรู ้ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องสรา้งบรรยากาศวิชาการ มียกย่องชมเชยนักเรียน
ที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่นหรือมีพฤติกรรมดีเด่น โดยประกาศเกียรติคุณ หรือลงข่าวในวารสาร 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกสถานศึกษารับทราบอย่างต่อเนื่อง มี
การมอบทุนการศึกษา จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการให้รางวัล และการให้การยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิด้าน
วิชาการสูง และเมื่อนักเรียนมีการปรบัปรุงผลการเรียนดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็น
คนรอบรู้ และการจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการและ ความ
สนใจ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง
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ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Savage and Savage ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้น มี
ความส าคัญและส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนทัง้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน 
ทั้ งในแง่ของการเสริมสร้างปฏิสัมพัน ธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ในขณะเดียวกันการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ก็มีส่วนในการขัดขวางการท ากิจกรรมของผู้ เรียนด้วย
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2574 ที่มี
วิสัยทัศน์ในการให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และ  รองรับการศึกษาการ
เรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2574 ได้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา สามารถเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหา  ความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีสมาธิกับการเรียนรู้  มีการจัดห้องเรียนให้มี
ประโยชน์ใช้สอย ให้ความรู้สึกสบาย ดึงดูดให้เข้าห้อง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ  การตกแต่งผนัง
ห้องเรียน การจัดที่นั่งโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้และจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน อ านวยความสะดวกต่อการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคาร์ธี (McCarthy) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับความก้าวหน้าประจ าปี ตามการรับรู้
ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา ของสถานศึกษามัธยมทางตะวันออกเฉียงใต้ รัฐเพนซิเวเนีย โดย
ศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการใน 3 มิติ คือ การก าหนดภารกิจของสถานศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ
กับความก้าวหน้าประจ าปีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปัทมพร พงษ์เพชร ได้ศึกษา ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับมากที่สุด (rxy =.835) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และทักษะความเป็นผู้น าทางวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ร่วมกับการท านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้ร้อยละ 73.30 สามารถเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z =.351X4 +.397X5+.222X1 สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของปัทมา ประทุมสุวรรณ ได้ศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ทักษะการ
ตัดสินใจ (X4) ทักษะการแก้ปัญหา (X3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (X1) และทักษะการท างานเป็นทีม 
(X2) ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ประสทิธิผลโรงเรียน ได้ร้อยละ 66.20อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากผลการวิจัย ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นผู้น าในการกระตุ้นให้ครูท างาน
ร่วมกัน รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ให้โอกาสครูเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และมีวิธีการกระตุ้นจูงใจครูให้พัฒนางานไปสู่แนวทางที่ต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การออกแบบสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้การ
เรียนการสอนบรรลวัุตถุประสงค์ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ละจดักิจกรรม เรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
การเช่ือมโยงความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน เสริมสร้าง  โอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ สื่อ 
เทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย จ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้านทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ และ
ด้านทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ  ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบายและให้ความส าคัญเกี่ยวกับทักษะเทคโนโลยี ทักษะในการ
สื่อสารและร่วมมือ และทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ เพื่ อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพของผู้บริหารให้สูงข้ึน สามารถน ามาพัฒนาตนเอง
และบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



  157 

  2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
จ าแนกเป็นรายด้าน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้าย 
ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบาย ให้ความส าคัญ ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนครูผู้สอนด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน การร่วมอบรม
สัมมนา เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรแจ้งข่าวสารหรือ
เผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูผู้สอนได้ทราบอยู่เสมอ มี
การติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อน ามาทบทวนปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ควรจัดให้มีการขยายผลด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ จัด อบรม สัมมนา เชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผูส้อน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการสอนต่าง ๆ  
 3. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการ

สนใจต่อโลก ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจินตนาการ 

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ ทักษะความคิด

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ ส่งผลต่อภาวะผู้น า

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบายและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันยุค

ศตวรรษที่ 21 โดยการจัดอบรม สัมมนา หรือให้ความรู้ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้เรียนและองค์กรต่อไป 

 

 



  158 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ วิจัยจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 2. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลตอ่ภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่อื่น
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———. "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ปี

การศึกษา 2559 ", 41. สมุทรสาคร: กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 
2560. 

———. "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2559 ", 41. สมุทรสาคร: กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560. 

———. "รายงายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (National Test : Nt) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559." 15. สมุทรสาคร: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2560. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. "รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560." 80. กรุงเทพฯ: 
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ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560. 
———. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจกัรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่รัฐ มาตรา 54." 14. 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. "บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21." วารสารวิจัย

การศึกษา 2, no. 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557): 1. 
———. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (Imd 2016). กรงุเทพฯ: 21 เซ็นจรูี,่ 2560. 
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579. 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ. "พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเตมิฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545.", 3-4. กรุงเทพฯ: พรกิหวานกราฟฟิค, 2545. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. "แนวทางพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2553." 5. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553. 

———. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2553. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ", 15. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, 2559. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. "แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564)." 10. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

———. "แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)." 10. 
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. "แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills)." 
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pd
f. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. Edited by 2. กรุงเทพมหานคร: พมิพ์ที่โรงพมิพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2552. 

สุณา  อิสสาหาก. "ทักษะการบรหิาร."  https://www.gotoknow.org/posts/126541. 
อังคณา ฉางข้าวค า. "ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารทีส่ง่ผลต่อบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษา
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พิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

อัจฉรา  นิยมาภา. ภาวะผู้น าทางวิชาการ ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่. กรงุเทพฯ: วิสต้า อินเตอรป์ริ้น, 
2561. 
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บรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559. 
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ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

                                       รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้เรยีนเชิญผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ดังนี ้

1. ช่ือ-สกลุ  ดร.กลัยา มาลัย   
    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
    วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด) สาขาการบรหิารการศึกษาและผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอิสเทริ์นเอเชีย 

2. ช่ือ-สกลุ  ดร.สมชัย ชวลิตธาดา 
    ต าแหน่ง        ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชัย  

วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
        สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
   วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาการบรหิารการศึกษา  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

3. ช่ือ-สกลุ  ดร.วรรณกร ทวีแก้ว 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองแค  
      วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
วุฒิการศึกษา       ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด) สาขาการบริหารการศึกษา  
                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 4. ช่ือ-สกุล  ดร.เชาวฤทธ์ิ พันทอง  
    ต าแหน่ง  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบงึ 
   วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
                             มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร ี

5.ช่ือ-สกุล  นางสาวอัญชลี นิ่มสอาด   
   ต าแหน่ง   ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดอ้อมนอ้ย (มิตรครูราษฎรร์ังสรรค์) 
          สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
วุฒิการศึกษา      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาภาษาไทย 
                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

         แสดงผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงประเด็นและข้อค ำถำมของแบบประเมิน 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร มำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 

ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1. ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์และกำร
รู้เท่ำทันเทคโนโลยี 
หมายถึง ทักษะและ
ความสามารถที่
เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ 
ซ่ึงผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่
โดยเฉพาะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ต้องเรียนรู้
และสามารถน าไปใช้
และแนะน าผู้อ่ืนใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมให้
ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ส่ือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ใช้ ICT ในการติดต่อ
ประสานงานได้อย่าง
รวดเร็วและอย่าง
กว้างขวาง 

1 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ใน
การพฒันา การบริหาร
จัดการและการให้บริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

2 

ผู้บริหารสถานศึกษา
แนะน าส่งเสริมให้คร ู
ผู้สอนและบุคลากรทาง 
การศึกษา แสวงหาความรู้
และทักษะเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

+1 -1 -1 +1 +1 3 0.6  

3 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนอยู่เสมอ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

4 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะการใช้ ICT ผ่าน
สังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อประสานงาน
ระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

2. ทักษะความ
สนใจใคร่รู้มี
จินตนาการ 
หมายถึง โลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มี
แหล่งความรู้
มากมายมหาศาล 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในอนาคตจะต้องใฝ่รู้
สนใจใคร่รู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ ส่งเสริม
สนับสนุนครูผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมจินตนาการ 
พัฒนานักเรียนให้
สามารถสร้างผลงาน 
ได้ด้วยตนเองอยู่
ตลอดเวลา รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลงและมี
จินตนาการต่อไป
ข้างหน้า จากความรู้
ที่ได้รับมา 
ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วย  
ตนเอง (self-study) 
จึงเป็นทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการอยู่
ในศตวรรษที่ 21 

5 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนให้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

6 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมจินตนาการ
ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพและสามารถน า
ผลงานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

7 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนในการพัฒนา
นักเรียนให้สามารถสร้าง
ผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

8 

ผู้บริหารสถานศึกษา
รู้ทันการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและมี
จินตนาการที่ล้ าหน้า 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

3. ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
การแก้ปัญหา 

9 
ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สิ่งที่ศึกษามา

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

หมายถึง เม่ือผู้บริหาร
สถานศึกษาสนใจใคร่รู้
และมีทักษะในการหา
ความรู้ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้ว ทักษะที่จ าเป็น
และส าคัญอีกทักษะ
หน่ึงก็คือการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ สิ่งที่ได้
ศึกษามาว่าดี ไม่ดี สิ่ง
ใดเป็นจริงเป็นเท็จ 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนมีทักษะด้าน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
ทักษะการแก้ปัญหา 
เน้นทักษะส าคัญเพื่อ
การเรียนรู้ 3R 7C 
โดยเน้นการอ่านออก 
การเขียนได้ การคิด
เลขได้ ซ่ึงในศตวรรษที่ 
21 จะต้องให้วาม
ส าคัญควบคู่ไปกับ
ทักษะในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลและ
อย่างชาญฉลาด 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และทักษะในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
และอย่างชาญฉลาด 

10 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
แผนงาน/ โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้นักเรียน
มีทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและทักษะ
การแก้ปัญหา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8  

11 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
แผนแผนงาน/ โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 3R 
7C โดยเน้นการอ่านออก 
การเขียนได้ การคิดเลข
ได้ รวมทั้งทักษะอ่ืน ๆ 
อย่างรอบด้าน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

12 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและมี
ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันแก่ผู้เรียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4. ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรม หมายถึง 
ทักษะในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ในการปฏิบัติงาน   
เป็นสิ่งที่จ าเป็นมากใน
ศตวรรษที่ 21 เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา     
มีการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เกิดขึ้น ซ่ึง
นวัตกรรมน้ันถือเป็น
ผลผลิตทางความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริม
สนับสนุนในการสร้าง
และผลิตสื่อนวัตกรรม
ใหม่ๆ และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
น าแนวคิดใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ 

13 

ผู้บริหารสถานศึกษา
กระตุ้นให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา
แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน การ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8  

14 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
แบบอย่างในการน า
แนวคิด ใหม่ ๆ มาปรับ
ใช้ในการบริหาร
การศึกษา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8  

15 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมการใช้และ
คิดค้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

16 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้ผลิตสื่อหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

5. ทักษะในการ
สื่อสารและร่วมมือ 
หมายถึง ศตวรรษที่ 
21 เป็นศตวรรษที่มี
นวัตกรรมและผลผลิต
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ยุคของศตวรรษที่ 21  

17 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
แผนงานในการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
สารสนเทศการสื่อสาร
และด้านเทคโนโลยีแก่
นักเรียน ในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

จึงเป็นยุคของ
เครือข่ายที่คนจะ
ติดต่อสื่อสารกันผ่าน
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในรูปแบบใหม่ 
ๆ ทั้งทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
และการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน
และสังคม มีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรู้ 

18 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร อย่างน้อย 2 
ภาษา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8  

19 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

20 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน
และสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

21 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
ศักยภาพในการประสาน
ภาคีเครือข่ายเพื่อความ
ร่วมมือจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

6. ทักษะการคิดใน
เชิงธุรกิจและทักษะ
ประกอบการ 
หมายถึง ทักษะในเชิง
ของการด าเนินธุรกิจ
และการค้า ซ่ึง
ลักษณะของโลก
ศตวรรษที่ 21 อย่าง
ชัดเจน การพัฒนา
ทักษะน้ีจะท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษามี
เตรียมความพร้อมใน
การท างานทางด้าน

22 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
ให้มีหลักสูตรที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้
เรียนรู้เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

23 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
แนวคิดในเชิงธุรกิจ
ควบคู่คุณธรรมและ
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

+1 -1 +1 +1 -1 1 0.2  

24 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมครูผู้สอนในการ

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

เศรษฐกิจและการค้า
เป็นสิ่งส าคัญ 

พัฒนานักเรียนให้มี
ความคิดในเชิงธุรกิจและ
มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

25 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการ
ประกอบอาชีพตามความ
สนใจและความถนัดของ
นักเรียน 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6  

7. ทักษะการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมและ
การสนใจต่อโลก 
หมายถึง เป็นทักษะ
ที่สะท้อนเครือข่าย
ของโลกยุคใหม่ที่มา
กับแนวคิดโลกาภิ
วัตน์และเครื่องจักรที่
คนในสังคมโลก
จะต้องรู้จักคนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในโลกอ่ืน
ที่ไม่ใช่โลกของ
ตนเอง การรู้จักโลก
และวัฒนธรรมอ่ืนที่
มีทั้งเป้าหมายเพื่อ
การอยู่ร่วมกันและ
เป้าหมายในเชิง
เศรษฐกิจด้วยพร้อม
กันไป 

26 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยอมรับและเห็นคุณค่า
ของความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรในองค์กร แต่
คงไว้ซ่ึงความสามัคคีเป็น
หน่ึงเดียวกัน 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6  

27 
ผู้บริหารสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่า
ทันกระแสโลกาภิวัตน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

28 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างเครือข่ายทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
องค์กรกับหน่วยงานอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

29 

ผู้บริหารสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อเป้าหมายการอยู่
ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8  
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ตอนที่ 2 ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร       

 แสดงผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงประเด็นและข้อค ำถำมของแบบประเมิน ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำสมุทรสำคร มำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC)     
      

ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1. การก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียน คือ          
การก าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาเป็นบทบาท
หน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษา เน่ืองจากเป็น
การก าหนดสิ่งที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการ
หรือปฏิบัติเพื่อให้ถึง
เป้าหมายที่ต้องการ โดย
เป้าหมายต้องความชัดเจน 
และเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
สถานศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินงานบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีระบบ และ
ช่วยให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษา สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
เป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

30 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามุ่งเน้น
ความสนใจและทุ่ม 
เททรัพยากรในการ
ก าหนดเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

+1 +1 0 0 -1 1 0.2  

31 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมกับครูผู้สอนใช้
ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนมาก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

32 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมมือกับทุกฝ่าย
ก าหนดเป้าหมาย
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

33 

ผู้บริหารสถานศึกษา
น าข้อมูลสารสนเทศ
ในอดีตและปัจจุบัน
เข้าน ามาใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 

34 

ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนร่วมกัน
ด าเนินงานบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีระบบ เพื่อ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนไปสู่
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

2. การส่ือสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน  คือ        
การชี้แจงท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รู้จักใช้เครื่องมือในการ
สื่อสาร อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อให้
บุคลากรในองค์การมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อ
ช่วยให้การสื่อสารน าไปสู่
การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
ตามจุดประสงค์ และเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดกับองค์การ 
 
 

35 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการประชุมชี้แจง
และท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เป้าหมาย
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ให้
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
นักเรียนและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องได้
ทราบโดยทั่วกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

36 

สถานศึกษามีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา จัดท า
โปสเตอร์ ป้าย
ประกาศ หรือแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ 
แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของงาน
ด้านวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

37 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการประชุมปรึกษา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษา
ทุกด้าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

38 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการติดตามผล
อย่างไม่เป็นทางการ 
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายรับทราบแนว
ปฏิบัติและเป้าหมาย
ด้านวิชาการ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

39 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สื่อสารถึงผู้เก่ียวข้อง
ให้เข้าใจตรงตาม
เป้าหมายด้านวิชา 
การของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

3. การนิเทศและการ
ประเมินผลด้านการสอน 
หมายถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องให้การ
สนับสนุนครูด้านการสอน
ให้ตรงตามจุดประสงค์ 
ควบคุม   การสอนใน
ห้องเรียนโดยเยี่ยมอย่างไม่
เป็นทางการการให้ผล
ย้อนกลับกับครู ทั้งทางด้าน
การนิเทศและการ
ประเมินผลโดยมี
จุดประสงค์ที่ท าให้เป็น 

40 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นิเทศชั้นเรียน 
สังเกตการสอนของ
ครูผู้สอนอยู่ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การ
เยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้
เวลาสั้นๆ และไม่มี
การก าหนดล่วงหน้า 
โดยไม่มีการบันทึก 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6  

41 
ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

รูปธรรมและให้ครูเป็น
ผู้น าวิธีการสอนที่
เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ 
จะเห็นได้ว่าการนิเทศและ
การประเมินผลด้านการ
สอนน้ันผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญเพื่อน าผล
กลับมาพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงการเรียน  การ
สอนเพื่อให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้และ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนรวมทั้งการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้ครูเกิด
แรงจูงใจ มีความ
รับผิดชอบ การเรียนการ
สอนซ่ึงจะมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนในที่สุด 

ครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทาง
วิชาการของสถาน 
ศึกษา 

42 

ผู้บริหารสถานศึกษา
นิเทศชั้นเรียนเพื่อ
ก ากับดูแลการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผล
ประเมินผลด้านการ
สอนของครูผู้สอนให้
สอดคล้องกับเป้า 
หมายด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
มาตรฐานตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

43 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
โดยการชี้แจงถึงจุด 
เด่นและจุดที่ควร
พัฒนาในการสอน
ของครูหลังสังเกต
การสอน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8  

4. การประสานงานด้าน
หลักสูตร หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญมากในการ
บริหารการใช้หลักสูตร 
ดังน้ันผู้บริหารจะต้อง

44 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความเข้าใจในหลัก 
สูตรอย่างลึกซ้ึง 
สามารถ 
ควบคุมดูแลให้
ค าแนะน าเป็นที่

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ศึกษาโครงสร้างของ
หลักสูตรอย่างลึกซ้ึง 
สามารถให้ค าแนะน าหรือ
เป็นที่ปรึกษาแก่ครูด้าน
การสอนในสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ครูในสถานศึกษาด้านการ
น าหลักสูตรไปปฏิบัติให้
เกิดผล ตลอดจนให้การ
สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกแก่ครูในการ
จัดท าหลักสูตร โดย
สามารถท าการสอนให้
ได้ผลตามความมุ่งหมาย
และเน้ือหาสาระใน
หลักสูตรให้มากที่สุด 
นอกจากน้ี ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องจัดให้มี
การประสานงานและการ
ก ากับดูแลให้ผู้สอนและ
ประเมินผลได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

ปรึกษาแก่ครูผู้สอน
ได้ 

45 

ผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนจัดการเรียน
การสอนให้สอด 
คล้องกับความมุ่ง
หมายและเน้ือหา
สาระของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

46 

ผู้บริหาสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
และอ านวยความ 
สะดวกแก่ครูผู้สอน
ในการน าหลักสูตรไป
ใช้และการจัดท า
หลักสูตร เพื่อพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการ
เรียน  การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8  

47 

ผู้บริหารสถานศึกษา
น าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนมาประกอบ 
การตัดสินใจในการ
พัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

48 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมกับ
ครูผู้สอนในการ
พัฒนาและประเมิน
หลักสูตรให้สอด 
คล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  



  183 

ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

5. การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของ
นักเรียน หมายถึง  
ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญใน   การ
ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน โดยใช้
วิธีการประเมินที่
หลากหลายมีเกณฑ์การ
วัดที่ได้มาตรฐาน แสดงถึง
ข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้
ทราบข้อมูลเก่ียวกับตัว
นักเรียน เพื่อช่วยในการ
ช่วยเหลือและพัฒนา
นักเรียนต่อไป 
 
 

49 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นราย 
บุคคลจากครูผู้สอน 
เพื่อให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับความก้าว 
หน้าด้านการเรียน
ของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

50 

ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนน าผล
การประเมินผู้เรียน
รายบุคคล โดย
วิธีการที่หลากหลาย 
มีเกณฑ์การวัดที่ได้
มาตรฐาน เพื่อน าไ 
ปใช้ในการวางแผน
พัฒนาผู้เรียนราย 
บุคคลอย่าง
สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

51 

ผู้บริหารสถานศึกษา
น าผลคะแนนการ
ทดสอบมาใช้ใน    
การก าหนดเป้า 
หมายของโรงเรียน, 
การประเมิน
หลักสูตร, การ
ประเมินด้านการ
สอน, และการ
ประเมินผลความ 
ก้าวหน้าของเป้า 
หมายของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

52 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

6. การควบคุมเวลาใน
การสอน หมายถึง 

ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมเวลาที่ใช้ในการ
สอนมีให้เสียไปโดยเหตุอัน
ไม่จ าเป็น เพราะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วย       

สนับสนุนให้นักเรียน
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

โดยจัดให้มีนิเทศการเรียน
การสอน การตรวจเยี่ยม
ชั้นเรียน และการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้
การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
ลดลง 

53 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
เพื่อก ากับ ติดตาม
การใช้เวลาในการ
สอนของครูผู้สอน 
เพื่อประโยชน์แก่
นักเรียนอย่างสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

54 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ประยุกต์ใช้ทักษะ
ด้านต่าง ๆ จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสม
กับเน้ือหาวิชาและ
เวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

55 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ควบคุม ดูแลเก่ียว 

กับการจัดครูสอน
แทน เม่ือครูผู้สอนไม่
สามารถเข้าสอนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

56 

ผู้บริหารสถาน ศึกษา
ควบคุมเวลาในการ
จัดการกิจกรรม   

ต่าง ๆ ที่ท าให้การ
จัดการเรียนการสอน

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ในห้องเรียนมีประ
สิทธิ ภาพลดลง 

7. การดูแลเอาใจใส่ครู
และนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ 
สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครู
และนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ซ่ึงปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการแบบน้ี ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะได้รับข้อมูล
มากมายในด้านความ
ต้องการของนักเรียนและ
ครู ให้การสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ จัดให้มีการสอน
เสริมและการสอนซ่อมหรือ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีการแสดออกให้
เต็มตามศักยภาพ ให้
ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ 
สวัสดิการ ต่าง ๆ ของ
ครูผู้สอนและนักเรียน 
 
 

 
 

57 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
กับครูผู้สอน และ
นักเรียน เพื่อแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น
กับครูผู้สอนและ
นักเรียนเก่ียวกับ
ปัญหา ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

58 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอกหลักสูตร
อย่างใกล้ชิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

59 

ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการสอนเสริม
และการสอนซ่อม
หรือจัดกิจกรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาความรู้ความ 
สามารถของครู 
ผู้สอนและนักเรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

60 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส าคัญต่อ
สวัสดิภาพสวัสดิ 
การต่าง ๆ ของครู 
ผู้สอนและนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

61 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนและ
นักเรียนได้แสดงออก
ตามความสามารถ
และศักยภาพของตน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

8. การจัดให้มีสิ่งจูงใจ
ให้กับครู หมายถึง การ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของครู ให้มีประสิทธิภาพ
น้ัน ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้
จูงใจจะต้องมีความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจและ
เลือกสิ่งจูงใจให้เหมาะสม
กับความต้องการ เช่น การ
ให้การยอมรับ การชมเชย 
การให้เกียรติ และการให้
รางวัล การกระท าดังกล่าว
เป็นบทบาทส าคัญส่วนหน่ึง
ของผู้บริหารในการที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาระบบการ
ท างานให้ดีขึ้น ตลอดจน
ก่อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกในการ
เรียนการสอนในที่สุด 

62 

ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับ
ครูผู้สอนโดยสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

63 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยกย่องชมเชยครู 
ผู้สอนในการปฏิบัติ 
งานด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น กล่าวชมเชย
ในวันที่ประชุมมอบ
เกียรติบัตร เสนอ
ข่าววารสาร เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ 
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

64 

ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาส่งเสริมความ 
สามารถแก่ครูผู้ สอน 
ให้ปฏิบัติ งานจนเกิด
ทักษะในวิชาชีพ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

65 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานแก่
ครูผู้สอนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 

66 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนครูผู้สอน
ด้านการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ 
เช่น การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การ 
ร่วม อบรมสัมมนา 
เพื่อน าความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

9. การส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิชาชีพ หมายถึง 
การพัฒนาบุคลากรเป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ควรให้
ความส าคัญและไม่ว่าจะใช้
วิธีการใด ๆ ก็ตามแต่ เม่ือ
ได้ด าเนินการไปแล้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาก็ควร
ต้องติดตาม เพื่อให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อน ามาทบทวนปรับปรุง
และเลือกใช้วิธีการที่
เหมาะสมกว่าต่อไปเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
ของครู 

67 

ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งข่าวสารหรือ
เผยแพร่บทความที่
เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพให้ครูผู้สอน
ได้ทราบอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

68 

ผู้บริหารสถานศึกษา
จัด อบรม สัมมนา 
เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความ 
รู้แก่ครูผู้สอนเก่ียว 
กับเทคนิควิธีการ
สอน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6  

69 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการติดตามผลการ
พัฒนาวิชาชีพของ
ครูผู้สอน เพื่อน ามา
ทบทวนปรับปรุงวิธี 
การให้เหมาะสมใน
การพัฒนาวิชาชีพครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

70 

ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการขยายผล
ด้านการส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

10. การพัฒนาและการ
สร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ หมายถึง 
ผู้บริหารสถานศึกษามี
หน้าที่พัฒนาและด ารงไว้
ซ่ึงบรรยากาศในทางบวก 
ในที่น้ีผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนร่วมกัน
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านวิชาการในการพัฒนา
นักเรียนในแต่ละระดับไว้ 
จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ มี
การประกาศเกณฑ์ต่าง ๆ 
ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูน าเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการมา
พัฒนานักเรียนและการ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

71 

ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนร่วมกัน
ก าหนดเกณฑ์มาตร 
ฐานด้านวิชาการใน
การพัฒนานักเรียน
ในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

72 ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้าน
วิชาการเพื่อสร้าง
และพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานด้านการ
เรียนของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

73 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศเกณฑ์ต่างๆ 
ทางด้านวิชาการให้
นักเรียน ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง  และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

74 

ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูน า
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการมาพัฒนา
นักเรียนมาใช้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

11. การจัดให้มีสิ่ง
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
หมายถึง การส่งเสริม
บรรยากาศด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยการให้
รางวัล และการให้การ
ยอมรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการสูง 
และเม่ือนักเรียนมีการ
ปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหาร
ต้องให้โอกาสนักเรียนใน
การที่จะเป็นที่ยอมรับของ
ห้องเรียนและใน 
สถานศึกษา โดยผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่
ประสานระหว่างห้องเรียน
และสถานศึกษาในด้าน
การให้รางวัล เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าผู้บริหารให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 

75 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนที่มีผลงาน
ด้านวิชาการดีเด่น
หรือมีพฤติกรรม
ดีเด่น โดยลงข่าวใน
วารสาร เว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพื่อให้
บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก
สถานศึกษารับทราบ
อย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

76 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมพัฒนาให้มี
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

77 

ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการจัดนิทรรศการ
และประชาสัมพันธ์
แสดงผลงานของ
สถานศึกษาและของ
นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  

78 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุนการศึกษา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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ตัวแปรท่ีศึกษา ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

สร้างขวัญก าลังใจแก่
นักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี 

79 

สถานศึกษาจัด
โปรแกรมการเรียนที่
ให้นักเรียนได้มี
โอกาสเลือกตาม
ความต้องการและ
ความสนใจจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่น่าสนใจ
และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของ
นักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือการวิจัย 

เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สง่ผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 

สถานศึกษาในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
1. โรงเรียนวัดคลองครุ  

 2. โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 
 3. โรงเรียนบ้านออ้มโรงหีบ 
 4. โรงเรียนสหกรณ์นิคมนาเกลือ 
 5. โรงเรียนวัดบางน้ าวน (รอดพิทยาคม) 
 6. โรงเรียนวัดนาขวาง 
 7. โรงเรียนวัดสุทธาราม 
 8. โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 

สถานศึกษาในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน 
 9. โรงเรียนวัดท่าเสา  
 10. โรงเรียนวังนกไข่ 
 11. โรงเรียนบ้านดอนไก่ด ี

สถานศึกษาในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
 12. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถมัภ์) 
 13. โรงเรียนท านบแพ้ว 
 14. โรงเรียนวัดสวนสม้ (ช่ือสินอนุสรณ์) 
 15. โรงเรียนบ้านเจริญสุข 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

 

Cases 

Valid 29 96.7 

Excludeda 1 3.3 

Total 30 100.0 

a. List wise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.988 76 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

339.52 1304.116 36.113 76 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 335.34 1269.020 .638 .988 

X1.2 334.86 1282.123 .628 .988 

X1.3 335.21 1277.670 .604 .988 

X2.1 334.79 1278.241 .679 .988 

X2.2 334.86 1271.552 .818 .988 

X2.3 334.97 1269.677 .756 .988 

X2.4 335.00 1275.000 .635 .988 

X3.1 335.17 1273.791 .683 .988 

X3.2 335.14 1269.909 .763 .988 

X3.3 335.17 1269.862 .708 .988 

X3.4 335.10 1284.667 .318 .988 

X4.1 334.97 1266.463 .829 .988 

X4.2 335.03 1274.677 .642 .988 

X4.3 335.03 1270.892 .668 .988 

X4.4 334.97 1266.320 .832 .988 

X5.1 335.14 1277.695 .650 .988 

X5.2 335.14 1265.909 .784 .988 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X5.3 335.79 1280.527 .345 .988 

X5.4 334.97 1274.249 .600 .988 

X5.5 335.31 1265.079 .746 .988 

X6.1 335.34 1263.591 .629 .988 

X6.2 335.28 1269.564 .572 .988 

X6.3 335.28 1263.421 .615 .988 

X7.1 335.00 1271.643 .784 .988 

X7.2 334.93 1276.138 .681 .988 

X7.3 335.17 1269.791 .776 .988 

X7.4 335.28 1271.921 .701 .988 

Y1.1 334.97 1269.106 .769 .988 

Y1.2 334.97 1275.677 .688 .988 

Y1.3 334.83 1270.219 .871 .988 

Y1.4 334.97 1267.749 .884 .988 

Y2.1 334.97 1267.963 .795 .988 

Y2.2 335.28 1259.993 .779 .988 

Y2.3 335.00 1263.357 .824 .988 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y2.4 335.14 1265.766 .787 .988 

Y2.5 335.14 1258.980 .864 .988 

Y3.1 334.90 1277.096 .759 .988 

Y3.2 335.14 1268.552 .794 .988 

Y3.3 335.03 1270.249 .819 .988 

Y3.4 335.03 1264.963 .791 .988 

Y4.1 335.21 1274.241 .685 .988 

Y4.2 334.90 1270.096 .842 .988 

Y4.3 334.90 1269.239 .778 .988 

Y4.4 334.93 1264.638 .875 .988 

Y4.5 335.07 1262.781 .838 .988 

Y5.1 335.10 1275.525 .697 .988 

Y5.2 335.07 1266.852 .820 .988 

Y5.3 334.97 1263.320 .827 .988 

Y5.4 335.10 1266.525 .764 .988 

Y6.1 335.00 1274.714 .709 .988 

Y6.2 334.90 1273.739 .750 .988 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y6.3 334.93 1276.924 .662 .988 

Y6.4 335.14 1265.623 .687 .988 

Y7.1 335.00 1263.643 .890 .988 

Y7.2 334.90 1270.167 .840 .988 

Y7.3 334.83 1280.433 .604 .988 

Y7.4 334.79 1274.741 .772 .988 

Y7.5 334.83 1273.291 .790 .988 

Y8.1 335.00 1266.857 .817 .988 

Y8.2 335.03 1264.749 .795 .988 

Y8.3 334.90 1275.167 .714 .988 

Y8.4 334.86 1269.480 .872 .988 

Y9.1 334.83 1273.005 .798 .988 

Y9.2 334.90 1272.739 .775 .988 

Y9.3 335.28 1274.635 .514 .988 

Y9.4 335.10 1266.525 .764 .988 

Y9.5 335.03 1268.677 .776 .988 

Y10.1 335.07 1269.281 .765 .988 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y10.2 335.07 1270.567 .736 .988 

Y10.3 335.07 1264.924 .794 .988 

Y10.4 335.03 1265.392 .782 .988 

Y11.1 335.07 1263.709 .715 .988 

Y11.2 334.86 1278.123 .650 .988 

Y11.3 335.28 1266.707 .700 .988 

Y11.4 334.93 1274.352 .655 .988 

Y11.5 335.34 1256.734 .678 .988 
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ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายชื่อสถานศึกษากลุม่ตัวอย่างการวิจัย 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธ์ิแจ ้

ส าเนา 
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รายชื่อสถานศึกษากลุม่ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เรื่อง ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 86 แห่ง ดังนี้ 

สถำนศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จ ำนวน 46 แห่ง 
1. โรงเรียนอนบุาลสมุทรสาคร 
2. โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงส าลีราษฏร์
อนุสรณ์) 
3. โรงเรียนวัดศรีเมือง 
4. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 
5. โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทย
สงเคราะห)์  
6. โรงเรียนเทพนรรัตน์ 
7. โรงเรียนเอกชัย 
8. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  
9. โรงเรียนวัดสามัคคีศรทัธาราม  
10. โรงเรียนวัดศรีสทุธาราม 
11. โรงเรียนสมุทรมรรีัตน์ 
12. โรงเรียนวัดใหญจ่อมปราสาท 
13. โรงเรียนหลวงแพทยโ์กศลอปุถัมภ์ 
14. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
15. โรงเรียนวัดบางปลา 
16. โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 
17. โรงเรียนวัดศิริมงคล 
18. โรงเรียนวัดเกาะ (ส าลรีาษฎร์อุปถัมภ์) 
19. โรงเรียนบ้านบางน้ าจืด  
20. โรงเรียนวัดโพธ์ิแจ ้
21. โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ ่
22. โรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์ 
23. โรงเรียนสหกรณ์กสกิรรมชายทะเล 

24. โรงเรียนบ้านโคก 
25. โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกลู) 
26. โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลัง่ร่วมราษฎ์บ ารงุ) 
27. โรงเรียนบ้านสันดาบ 
28. โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนสุรณ์) 
29. โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 
30. โรงเรียนวัดปัจจันตาราม  
31. โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 
32. โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสมัพันธ์) 
33. โรงเรียนวัดบางพลี (หงษ์ร่วมราษฎร์รงัสรรค์)  
34. โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 
35. โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 
36. โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 
37. โรงเรียนวัดกาหลง (พึง่สุนทรอทุิศ)  
38. โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 
39. โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 
40. โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 
41. โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 
42. โรงเรียนวัดใหญบ่้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์
บ ารุง)  
43. โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ  
44. โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพทิยาคาร) 
45. โรงเรียนวัดปากบอ่ (เหลืองราษฎรบ์ ารงุ) 
46. โรงเรียนวัดน่วมกานนท ์
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สถำนศึกษำในเขตอ ำเภอกระทุ่มแบน จ ำนวน 16 แห่ง 
1. โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบ์ ารงุ) 
2. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 
3. โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 
4. โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 
5. โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
6. โรงเรียนวัดใหมห่นองพะอง 
7. โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) 
8. โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง  
     (แช่มประชาอุทิศ) 

9. โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
10.โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) 
11. โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) 
12. โรงเรียนบ้านคลองแค 
13. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 
14. โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพนัธ์พิทยาคาร 
15. โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง                                             
     (ไสวราษฎร์อปุถัมภ์) 
16. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครรูาษฎร์
สังสรรค์) 

สถำนศึกษำในเขตอ ำเภอบ้ำนแพ้ว จ ำนวน 24 แห่ง 
1. โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 
2. โรงเรียนวัดโรงเข้ 
3. โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รงัสฤษฏ์ 
4. โรงเรียนทปีังกรวิทยาพฒัน์ (วัดสุนทรสถิต)                       
    ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
5. โรงเรียนบ้านโรงเข้ 
6. โรงเรียนวัดหนองบัว 
7. โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 
8. โรงเรียนบ้านคลองตัน 
9. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
10. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพฒัน ์
11. โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฏร์นสุรณ์) 
12. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันคร2ู500) 

13. โรงเรียนบ้านคลองส าโรง 
14. โรงเรียนวัดชัยมงคล 
15. โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 
16. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม  
17. โรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก (กมิลีม้ณีฉาย) 
18. โรงเรียนวัดธรรมโชติ 
19. โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎรบ์ ารุง 
20. โรงเรียนบ้านคลองหลวง 
21. โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
22. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกลู) 
23. โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
24. โรงเรียนวัดหลกัสองราษฎรบ์ ารงุ 
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ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

.................................................................... 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การวิจัย เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมี
ค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือว่าเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่าน แต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอ
ความกรุณาตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษา มีจ านวน 2 คน ได้แก่ 
              2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ 

         ผู้รักษาการในต าแหน่ง                     จ านวน  1  คน  
             2.2 ครูผู้สอน                 จ านวน  1  คน 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน จ านวน 81 ข้อ ดังนี ้
      ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม       จ านวน   5  ข้อ 

    ตอนที่ 2 ทักษะในศตวรรษที่ 21           จ านวน  27  ข้อ 
    ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา        จ านวน  49  ข้อ 

 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วโปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนตามช่องทาง ทางใดทางหนึ่ง 
ต่อไปนี ้

1. จัดส่งในช่องเอกสารของโรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง (แช่มประชาอุทิศ) ที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองมาพร้อมนี้แล้ว  

2. จัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองมาพร้อมนี้แล้ว  

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

        นางสาวนริศสรา  บุญสอาด 
                     นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ  

 ชาย    หญิง 
(       ) 01 

2 อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิม่อีก 1 ปี) 
 ไม่เกิน 30 ป ี  31 - 40 ป ี
 41 - 50 ป ี   51 ปีข้ึนไป 

(       ) 02 

3 ระดับการศึกษาสงูสุด 
 ปริญญาตร ี   ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก   อื่นๆ โปรดระบุ .................................. 

(       ) 03 

4 ต าแหน่งหน้าที่ปจัจบุัน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรอืผูร้ักษาการในต าแหน่ง 
 ครู 

(       ) 04 

5 ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน (เศษปีทีเ่กิน 6 เดือน นับเพิ่มอีก 1 ปี) 
 ไม่เกิน 10 ป ี  11 - 20 ป ี
 21 - 30 ป ี   31 ปีข้ึนไป 

(       ) 05 

 

 

 

 

 

 

 

 



  208 

ตอนท่ี 2 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
           ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ค าชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  

ระดับ 5 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา     อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
ระดับ 4 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา     อยู่ในระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา     อยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา     อยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา     อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลย ี       

1 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ใน              
การพัฒนาการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิาร 

      

2 

ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยใน
การปฏิบัตงิานและจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
อยู่เสมอ 

      

3 
ผู้บริหารสถานศึกษามีทกัษะการใช้ ICT ผ่านสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล
และหน่วยงาน 

      

2. ทักษะความสนใจใคร่รู้มีจนิตนาการ       

4 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อน 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

      

5 

ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมจินตนาการ
ของนักเรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพและสามารถน า
ผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

6 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนใน
การพัฒนานกัเรียนใหส้ามารถสร้างผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

      

7 
ผู้บริหารสถานศึกษารูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและมีจินตนาการทีล่้ าหน้า 

      

3. ทักษะด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณการแก้ปัญหา       

8 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์
สิ่งที่ศึกษามาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทักษะ
ในการแก้ปญัหาอย่างมีเหตผุลและอย่างชาญฉลาด 

      

9 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมทีักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหา 

      

10 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมทีักษะส าคัญเพือ่การเรียนรู้ 3R 7C   
โดยเน้นการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้ 
รวมทั้งทักษะอื่น ๆ อย่างรอบด้าน 

      

11 

ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนให้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสรมิทักษะ        
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทกัษะการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันแกผู่้เรียน 

      

4. ทักษะความคิดสรา้งสรรค์และพัฒนานวัตกรรม       

12 
ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน 

      

13 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างในการน า
แนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการบริหารการศึกษา 
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ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

14 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการใช้และคิดค้น
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 

      

15 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนครูผูส้อนให้
ผลิตสื่อหรือสร้างนวัตกรรมใหม่เพือ่ใช้ใน        
การจัดการเรียนการสอน 

      

5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือ       

16 
ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านสารสนเทศการสื่อสารและด้านเทคโนโลยี
แก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

      

17 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา 

      

18 
ผู้บริหารสถานศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

      

19 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและสังคม 

      

20 
ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการประสานภาคี
เครือข่ายเพือ่ความร่วมมือจัดการเรียนรูสู้่
มาตรฐานสากล 

      

6. ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ       

21 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มหีลักสูตรที่สง่เสรมิ
สนับสนุนให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัการประกอบ
อาชีพเชิงธุรกจิ 

      

22 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิครผูู้สอนในการพฒันา
นักเรียนให้มีความคิดในเชิงธุรกจิและมีทกัษะใน
การประกอบอาชีพ 
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ข้อ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

23 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิการจัดประสบการณ์
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการประกอบอาชีพ
ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

      

7. ทักษะการเรยีนรู้ขา้มวัฒนธรรมและการสนใจ               
    ต่อโลก 

      

24 

ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับและเห็นคุณค่าของ
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรในองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นหนึง่
เดียวกัน 

      

25 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทัน
กระแสโลกาภิวัตน์ 

      

26 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเครือข่ายทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรกับหน่วยงานอื่น 

      

27 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
เป้าหมายการอยู่ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจ 
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ตอนท่ี 3 ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ             
           ประถมศึกษำสมุทรสำคร  
ค ำชี้แจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

       

ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยของโรงเรียน       

28 
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครผููส้อนใช้ข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

      

29 
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกบัทุกฝ่ายก าหนด
เป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน  

      

30 
ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมลูสารสนเทศในอดีต
และปจัจบุันเข้าน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

      

31 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนร่วมกัน
ด าเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ระบบ เพื่อปรบัปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

      

2. กำรสื่อสำรเป้ำหมำยของโรงเรยีน       

32 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงและท า
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมาย
ด้านวิชาการของสถานศึกษา ให้ครูผูส้อน 
ผู้ปกครอง นักเรียนและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ
โดยทั่วกัน 
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

33 

สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
จัดท าโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของงาน
ด้านวิชาการ 

      

34 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน 

      

35 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลอย่างไม่เป็น
ทางการให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรบัทราบแนวปฏิบัติ
และเป้าหมายด้านวิชาการ 

      

36 
ผู้บริหารสถานศึกษาสือ่สารถึงผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจ
ตรงตามเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษา 

      

3. กำรนิเทศและกำรประเมินผลด้ำนกำรสอน       

37 

ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียน สงัเกตการสอน
ของครูผูส้อนอยูท่ั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน โดยใช้เวลาสั้นๆ 
และไม่มีการก าหนดล่วงหน้า โดยไม่มีการบันทกึ 

      

38 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นระหว่างครผููส้อนเพือ่พัฒนากิจกรรม       
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทาง
วิชาการของสถานศึกษา 

      

39 

ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศช้ันเรียนเพื่อก ากบัดูแล
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลด้านการสอนของครผููส้อนใหส้อดคลอ้ง
กับเป้าหมายด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
มาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      

40 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลบัโดยการ
ช้ีแจงถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาใน การสอน
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ของครูหลังสังเกตการสอน 

4. กำรประสำนงำนด้ำนหลักสูตร       

41 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตร
อย่างลึกซึ้ง สามารถควบคุมดูแลให้ค าแนะน าเป็น
ที่ปรกึษาแก่ครูผูส้อนได ้

      

42 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนจัด           
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุง่หมาย
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

      

43 

ผู้บริหาสถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวย          
ความสะดวกแก่ครผูู้สอนในการน าหลักสูตรไปใช้
และการจัดท าหลกัสูตร เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพ 

      

44 
ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรียนของนักเรียนมาประกอบการตัดสินใจใน
การพัฒนาหลักสูตร 

      

45 
ผู้บริหารสถานศึกษามสี่วนร่วมกบัครผูู้สอนใน 
การพัฒนาและประเมินหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบั
เป้าหมายของสถานศึกษา 

      

5. กำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน       

46 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการก ากบัติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลจาก
ครูผูส้อน เพื่อให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัความก้าวหน้า
ด้านการเรียนของนักเรียน 

      

47 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนน าผลการ
ประเมินผู้เรียนรายบุคคล โดยวิธีการทีห่ลากหลาย 
มีเกณฑ์การวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

48 

ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลคะแนนการทดสอบมา
ใช้ในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน,              
การประเมินหลักสูตร, การประเมินด้านการสอน, 
และการประเมินผลความก้าวหน้าของเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

      

49 
ผู้บริหารสถานศึกษาใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียน 

      

6. กำรควบคุมเวลำในกำรสอน       

50 
ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อก ากบั 
ติดตามการใช้เวลาในการสอนของครผูู้สอน           
เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด 

      

51 

ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิให้ครูผูส้อนประยุกต์ 
ใช้ทักษะด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรม การเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบัเนื้อหาวิชาและเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

      

52 
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการจัด
ครูสอนแทน เมื่อครผููส้อนไม่สามารถเข้าสอนได ้

      

53 
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมเวลาในการจัด           
การกจิกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้การจัดการเรียน           
การสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพลดลง 

      

7. กำรดแูลเอำใจใส่ครูและนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด       

54 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครู 
ผู้สอน และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับครผูู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกบัปญัหาต่าง ๆ 

      

55 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนและมีส่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร
อย่างใกล้ชิด 
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

56 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการสอนเสรมิและ
การสอนซ่อมหรือจัดกิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ   
ที่ส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของ
ครูผูส้อนและนกัเรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 

      

57 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพ 
สวัสดิการต่าง ๆ ของครผูู้สอนและนกัเรียน 

      

58 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนให้ครผูู้สอน
และนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและ
ศักยภาพของตน 

      

8. กำรจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู       

59 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มสีิ่งจูงใจให้กบัครูผูส้อน
โดยสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการจัดการเรียน
การสอน 

      

60 

ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยครผูู้สอนในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวชมเชยใน
วันที่ประชุมมอบเกียรติบัตร เสนอข่าววารสาร 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

      

61 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิความสามารถแก่
ครูผูส้อนใหป้ฏิบัติงานจนเกิดทักษะในวิชาชีพ  

      

62 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญก าลังใจใน            
การปฏิบัตงิานแก่ครผูู้สอนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

      

9. กำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำวิชำชีพ       

63 

ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนครูผูส้อนด้าน             
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น การศึกษาต่อ
ในระดับทีสู่งข้ึน การร่วมอบรมสมัมนา เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      

64 
ผู้บริหารสถานศึกษาแจง้ข่าวสารหรือเผยแพร่
บทความที่เป็นประโยชน์ในการสง่เสรมิการพฒันา
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
วิชาชีพให้ครูผู้สอนได้ทราบอยูเ่สมอ 

65 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัด อบรม สัมมนา              
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
ครูผูส้อนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน 

      

66 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการพฒันา
วิชาชีพของครูผู้สอน เพื่อน ามาทบทวนปรับปรงุ
วิธีการให้เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพคร ู

      

67 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการขยายผลด้าน          
การสง่เสรมิพัฒนาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูผูส้อน 

      

10. กำรพัฒนำและกำรสรำ้งมำตรฐำนด้ำนวิชำกำร       

68 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนร่วมกันก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการในการพฒันานักเรียน
ในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน 

      

69 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน 

      

70 
ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเกณฑ์ต่างๆ ทางด้าน
วิชาการให้นักเรียน ครูผูส้อน ผูป้กครอง  และผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

      

71 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูน าเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการมาพฒันานักเรียนมาใช้ใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ ์

      

11. กำรจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภำพกำรเรยีนรู้       

72 

ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยประกาศเกียรติ
คุณนักเรียนทีม่ีผลงานด้านวิชาการดีเด่นหรอืมี
พฤติกรรมดีเด่น โดยลงข่าวในวารสาร เว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อใหบุ้คคลภายในและ
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ข้อ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
บุคคลภายนอกสถานศึกษารบัทราบอย่างต่อเนือ่ง 

73 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิพัฒนาให้มีแหลง่
เรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา        
เพื่อสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

      

74 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและ
ประชาสมัพันธ์แสดงผลงานของสถานศึกษาและ
ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

      

75 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนให้
ทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่นักเรียนทีม่ีผลการเรียนด ี

      

76 

สถานศึกษาจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นกัเรียนได้
มีโอกาสเลือกตามความต้องการและความสนใจ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจและมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง  

      

   

       ขอขอบพระคุณคะ 
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