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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะ
วิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ทักษะการบริห ารสถานศึก ษาของผู้บ ริ หารในภาวะวิก ฤตโควิด -19 ของสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 31 กลุ่ มตั วอย่า งที่ ใช้ ในการวิจั ย คือ ครูผู้ สอนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.887 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีเทส การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช้สถิติทดสอบ F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารในภาวะวิ ก ฤต โควิ ด -19 ของสถานศึ ก ษา ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายทักษะ
2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และจาแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ทักษะ การบริหารสถานศึกษา ภาวะวิกฤตโควิด-19
Abstract
The research purposes were 1) to study levels of administrative skills of school
administrators in the crisis of COVID-19 of schools under the Secondary Education Service Area Office
31 2) to compare the level of administrative skills of the administrators in the COVID-19 crisis of
educational institutions under the Secondary Education Service Area Office 31. The sample was the
351 teachers of secondary schools under the Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area
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Office 31, selected by the simple random sampling method. The instrument used in this research
was a 5-level estimation scale questionnaire with a confidence level at 0.887. The statistical values
used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. T-test value One-way analysis
of variance by using the F-test at the statistical significance level of 0.05.
The research findings were
1. The administrative skills of the administrators in the crisis of COVID-19 of educational
institutions under the Secondary Educational Service Area Office 31 were at high level. Both in
overview and by skills
2. The comparison of the administrative skills of the administrators in the COVID-19 crisis
of the schools under the Secondary Education Service Area Office 31 classified by level of education
Overall different Statistically significant at level 0.05 classified by work experience. Overall different
Were statistically significant at level 0.05 and classified by school size. No different
Keywords: skills, school Administration, crisis of COVID-19
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทาให้ทั่วโลกต่างหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด ก่อนมาลง
เอยด้ว ยมาตรการเว้ นระยะห่ างทางสังคมหรื อ Social Distancing จนนาไปสู่ก ารปิ ดเมือ ง ปิด เศรษฐกิ จ และปิ ด
สถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา นั่นกลายเป็น สาเหตุให้นักเรียนจานวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ 90
ของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบ ถูกปั่นป่วนกระบวนการเรียนรู้ และบางส่วนยังประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในโลกการศึกษาแบบปัจจุบันทันด่วน ชี้ให้เห็นถึงประเด็นด้านความเหลื่อมล้าที่อาจรุนแรง
สาหัสมากขึ้นเป็นทวีคูณ การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทาให้เกิดคาถามเกี่ย วกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน
เป็นต้นว่า เราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิ ด-19 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษา
รูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือทาให้ความเหลื่อมล้า
ย่าแย่กว่าเดิม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) มีการ
ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และคานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยู่เสมอ ไมวาสถานการณ์แวดล้อม จะเลวร้ายและรุนแรงแคไหน การเรียนรู ที่
เข้าถึงและมีคุณภาพสาหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรูนาการศึกษา โรงเรียนอาจหยุด
ได แต่การเรียนรูหยุดไมได” (ประเสริฐ บุญเรือง, 2563)
วิกฤตโควิด-19 ชี้ให้เห็นว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญมาก ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มองตัวเองเป็ นพลเมืองโลก และมองผู้อื่นด้วยความเชื่อมโยงกันในระดับโลก มี
ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เวลาเจอเหตุ การณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงเรื่องความรู้ใหม่ ๆ เช่น ทักษะด้านดิ จิทัล
หรือการเงิน และทักษะการจัดการตัวเอง ภาวะผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น ถ้าพูดให้ชัดขึ้น คือเมื่ อเกิดโควิด 19 ตอน
แรกเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพ เป็นโรคระบาด เราคิดว่าเราต้องฟังแพทย์เป็นหลัก แต่พ อเหตุการณ์เริ่มบานปลาย
และเหมือนว่าเราต้องอยู่กับมันไปอีกระยะหนึ่ง ทีนี้โควิด 19 จึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความ
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เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์หลายศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ด้านมานุษยวิทยา มีความเข้าอกเข้าใจ มองเห็นความ
ต้องการที่แตกต่างกันของคนที่เดือดร้อนไม่เท่ากันในวิกฤต อีกทั้งวิธีการที่พยายามใช้ แก้ปัญหาในยุคโควิด 19 ทั้ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือทางสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ก็ ลว้ นเกี่ยวพันกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น ทักษะดังกล่าวจึงสาคัญมากในการเอาตัวรอด
โลกในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่า วจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะทาให้เสียโอกาสอีกมากมาย การจัดการศึกษาเป็นอีก
ประเด็นสาคัญซึ่งนอกจากจะต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังจะต้องเป็นกลไกสาคัญเพื่อการขับเคลื่อนภาคส่วน
อื่น ๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วย ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะทวีความสาคัญมากขึ้น
ความท้าทายจึ งเป็นเรื่องการปรับตัวของระบบการศึกษา ซึ่งอาจจะยังติดกับวิธีคิดหรือรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิม ให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็น แต่เชื่อว่า ไม่มีใครที่มองว่าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่สาคัญ เพราะต่อให้เรา
ทุกคนเข้า google ได้หมด ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องฉลาดเหมือนกันหมดหรือรู้เรื่องทุกอย่าง แต่เราอาจจะต้องดูเรื่องการเรียน
การสอนที่มีโครงสร้างชัดเจน หรือ active learning รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย (ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, 2563)
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา มีบทบาทและ อิทธิพลต่อการ
ดาเนินงานที่จะนาพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุ ด
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูง และการดารงชีวิตในอนาคต ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลัก ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการมุ่ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้ วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็ นแนวทางในการจัด การศึก ษาจั ดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และสอดคล้อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึก ษา แห่งชาติ พ.ศ.
2560–2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4 ด้ านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีปัญหาสาหรับผู้บริหารที่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ ากับยุคของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้ขาดทักษะที่จาเป็นสาหรับการบริหารในองค์กรและหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่า งยิ่งที่จะต้องมีทักษะการเรียนรู้ในภาวะวิกฤต เพื่ อ
หน่วยงานให้ มีมาตรฐานสู งขึ้น ดังนั้น จึงสนใจศึ กษาระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหารในภาวะวิกฤตของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับทักษะการบริหาร
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สถานศึก ษาของผู้บ ริห ารในภาวะวิ กฤต มากน้ อ ยเพีย งใด และต้อ งการเปรีย บเที ยบว่า ระดับ ทั กษะของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาที่จาแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของ
ผู้บริหารและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการวางแผนงานตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซึ่งเป็น
ส่วนที่ทาให้การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาประสบผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ ริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปี
การศึกษา 2563 จากสถานศึกษาทั้งหมด 50 แห่ง จาแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 2 แห่ง จานวนประชากร 27 คน
สถานศึกษาขนาดกลาง 19 แห่ง จานวนประชากร 562 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 12 แห่ง จานวนประชากร 665 คน
รวม และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 17 แห่ง จานวนประชากร 2,934 คน ประชากรทั้งหมด 4,188 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่ายแบบเป็นสัดส่วน ตามขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 351 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จานวน 3 ข้อ คือ
1. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ประสบการณ์การทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ขนาดของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ ริหารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ของลิเคอร์ท (Likert) เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารซึ่งมี 5 ด้าน ดังนี้
1. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ (Skills in Organizational Management)
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and creative thinking skill)
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล (Technological and digital literacy skill)
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human relations skill)
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ผู้วิจยั ได้ใช้เกณฑ์วดั ระดับพฤติกรรมระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ของลิเคิร์ท (Likert)
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะ
วิกฤตของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเครือ่ งมือเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
3. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเครื่องมือ ตามคานิยามของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
และวัตถุประสงค์เป็นหลัก จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ตอน
4. นาเครื่องมือที่สร้างขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคาถาม
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง
5. นาเครื่องมือทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity)
เพื่อหาความสอดคล้องในด้านโครงสร้าง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ความเหมาะสม ความชัดเจน และความถูกต้อง
ของการใช้ภาษาแล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (index of item objectives congruence: IOC)
โดยพิจารณาความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง คือ เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.60
ขึ้นไป พบว่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 -1.00 จึงถือว่าข้อคาถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
6. นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงจากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แล้ว
ไปทดลองใช้ (tryout) กับครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง)
จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์
แอลฟา ( α coefficient) ของครอนบัค (cronbach) ได้คา่ ความเชือ่ มั่นที่ระดับ 0.887
7. นาผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุง ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และจัดทา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากวิทยาลัยนครราชสีมาถึงผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และประสานงานทางโทรศัพท์ในการติดตามเก็บ
แบบสอบถามจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาเพื่อแจกให้กับครูผสู้ อน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 351 ชุด โดยผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับตอบคืนจากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
31 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในการตอบ
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
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3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยแจกแจงความถี่
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)
4. วิเคราะห์ระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มาวิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติ โดยนามาหาค่าเฉลี่ย (mean หรือ ̅X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ S.D.) จาแนกเป็นรายข้อ รายด้านและรวมทุกด้าน
5. การเปรียบเทียบระดับการบริ หารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน โดยใช้การทดสอบ
ค่าทีเทส แบบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for independent sample)
6. การเปรียบเทียบระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิ กฤตของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (F-test) One - way Analysis of Variance
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีเทส แบบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for independent sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว โดยใช้สถิติทดสอบ F-test (One - way Analysis of Variance)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤต โควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายทักษะและรายข้อ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารในภาวะวิกฤต โควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 เป็นรายด้าน
ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
S.D.
ระดับ
อันดับที่
x̅
ในภาวะวิกฤตโควิด-19
1. ทักษะการสื่อสาร
4.02
0.36
มาก
4
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
4.05
0.28
มาก
3
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
4.14
0.27
มาก
1
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
3.85
0.26
มาก
5
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
4.06
0.20
มาก
2
รวม
4.02
0.20
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤต โควิด-19 ของสถานศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.02, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะ พบว่า ทุกทักษะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
สูงกว่า
ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะ
ปริญญาตรี
t
Sig.
ปริญญาตรี
วิกฤตโควิด-19
S.D.
S.D.
x̅
x̅
1. ทักษะการสื่อสาร
4.12 0.29 3.56 0.24 15.99 *0.038
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
4.12 0.22 3.73 0.29 10.18 *0.001
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
4.19 0.23 3.90 0.31 7.20 *0.001
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
3.91 0.21 3.55 0.25 10.81 *0.033
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
4.10 0.18 3.85 0.17 10.19 0.326
รวม
4.09 0.13 3.72 0.17 16.13 *0.000
* P ≤ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19
ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน
ระดับการศึกษา
ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะ
น้อยกว่า 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
t
Sig.
วิกฤตโควิด-19
S.D.
S.D.
x̅
x̅
1. ทักษะการสื่อสาร
4.18 0.28 3.73 0.30 14.05 0.054
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
4.14 0.21 3.87 0.29 9.33 *0.000
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
4.22 0.22 3.99 0.28 7.79 *0.017
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
3.97 0.19 3.63 0.21 14.91 0.162
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
4.11 0.19 3.96 0.19 7.16 0.583
รวม
4.12 0.12 3.83 0.18 15.85 *0.000
* P ≤ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ในภาพรวม
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พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา
ทักษะการบริหารสถานศึกษา
แหล่งความ
ของผู้บริหาร
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
ในภาวะวิกฤตโควิด-19
ระหว่างกลุม่
0.74
3
0.25
1.94
0.123
1. ทักษะการสื่อสาร
ภายในกลุ่ม
44.11
347
0.13
รวม
44.85
350
ระหว่างกลุม่
0.60
3
0.20
2.65
0.058
2. ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ
ภายในกลุ่ม
25.94
347
0.07
องค์การ
รวม
26.54
350
ระหว่างกลุม่
0.11
3
0.04
0.48
0.698
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ภายในกลุ่ม
25.50
347
0.07
การคิดสร้างสรรค์
รวม
25.61
350
ระหว่างกลุม่
0.04
3
0.01
0.18
0.909
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการ
ภายในกลุ่ม
22.79
347
0.07
ใช้ดิจิทัล
รวม
22.82
350
ระหว่างกลุม่
0.08
3
0.03
0.65
0.583
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม
14.18
347
0.04
รวม
14.26
350
ระหว่างกลุ่ม
0.00
3
0.00
0.03
0.993
รวม
ภายในกลุ่ม
13.78
347
0.04
รวม
13.78
350
* P ≤ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริ หารในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤต
โควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เพราะว่าการศึกษาที่ต่างกันมีส่วนในทัศนคติในการพิจารณาการตัดสินในการดาเนินการบริหารที่ต่างกัน
3. ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่มีประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเพราะครูที่ปฎิบัติงานมานานจะมีประสบการณ์ม ากจากการปฎิบัติงานด้านบริหารมากกว่าครูที่ไม่มีประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้นครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน จึงมีทัศนคติต่อการบริหารงานแตกต่าง
กัน
4. ครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 ที่ มี ข นาดของ
สถานศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่ง
หมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้โดยการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
พลังและมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีการกระจายอานาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงกาหนดให้มีการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1) ผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ควรศึกษาและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล ความสามารถ
ของผู้บริหารในการใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างคล่่องแคล่ว สามารถนาเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยูใน
ปัจจุบันมาใช้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่
ชุมชน มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์ใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาองค์การให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2) ผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ความสามารถของผู้บริหารในการ
ถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ซึ่งอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกริยาตอบสนองต่อกัน ทาให้เกิดความ
ร่วมมือ มีความชัดเจนในคาสั่งมอบหมายงาน สามารถเจรจาต่อรองโน้มน้าว และสร้างความมุ่ งมั่นในการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงการให้คาแนะนาหรือแนะให้บุคลากรปฏิบัติตามได้อย่างโดดเด่น เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา
3) ผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์การ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อที่จะก่อให้เ กิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ มีการบริหารโครงการ กิจกรรมทรัพยากรและ
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สามารถประยุกต์การบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ ริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
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