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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
บุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2564 จำนวน 226 คน ได
จากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเครื่องมือมีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.78 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ อยู ในระดั บ มาก ทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น 2) ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยจำแนกตามระดั บ การศึ ก ษา ไม แ ตกต า งกั น ส ว นการจำแนกตาม
ประสบการณทำงาน บุคลากรที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ
แตกตางกันระหวาง ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป ประสบการณทำงาน 5-10 ป และประสบการณทำงาน 10 ปขึ้น
ไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The research purposes were: (1) to study the administration skills of educational
institution administrators in the 21st century of Office of the Non - Informal Education Chaiyaphum;
and (2) to compare the administration skills of educational institution administrators in the 21st
century of Office of the Non - Informal Education Chaiyaphum, classified by the educational
background and work experience. The population was the personnel in Office of the Non - Informal
Education Chaiyaphum, academic year 2021; the sample group was the 226 personnel, selected by
the simple random sampling method. The research instrument was the estimate rating scale
questionnaire with Index of Item Objective Congruence between 8.00-1.00, and reliability 0.776. The
data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way Analysis
of Variance. The research findings were: 1. The administration skills of educational institution
administrators in the 21st century of Office of the Non - Informal Education Chaiyaphum found the
overall and each aspect were at high level. 2. The comparative results of administration skills of
educational institution administrators in the 21st century of Office of the Non - Informal Education
Chaiyaphum, classified by the educational background did not different. When classified by the
work experience found the teachers with different work experience, the opinions on administrative
skills of educational institution administrators in the 21st century of the Office of Non-Formal and
Informal Education Chaiyaphum were different between work experience 5-10 years and work
experience 10 years or more with a statistical significance level 0.05
Keywords: School administration skills 21st century, Non-Formal and Informal Education
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพ เนื่องจาก เปนแหลงประสิทธิ์ประสาทวิชา ถายทอดความรู วัฒนธรรม ฝกทักษะอาชีพ เสริมสรางคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เปนทรัพยากรมนุษยตามความตองการทางสังคม โดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูบริหารจัดการ คอยกำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินการของโรงเรียน อีกทั้ง พยายามทุกวิถีทางที่
จะดำเนินการทุกอยางที่เกี่ยวกับการศึกษาใหมีผลผลิตคือนักเรียนที่มีคุณภาพในที่สุด เพื่อใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดใน
ศตวรรษที่ 21 ดั งที่ ก ล าวมาข างต น จึงอาจกล า วได ว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด ต อ การบริห ารจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ งจะดำเนิ น งานจนประสบผลสำเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค ม ากน อ ยเพี ย งใด ย อ มขึ้ น อยู กั บ ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาจัดบุคลากรใหรวมมือกันในการปฏิบัติงาน เพื่อใหได
ผลงานที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูที่กำหนดแนวทางใหกับ การทำงานของบุคลากร
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เพื่อใหสามารถดำเนินงานไปดวยความเรียบรอยถาปราศจากผูบริหารสถานศึกษาแลว บุคลากรที่รวมกันขึ้นก็จะไมมี
ความหมายและไมสามารถทำอะไรไดสำเร็จ ดังคำกลาวของชาญชัย อาจินสมาจาร (2560 : 16) ที่กลาวถึงความสำคัญ
ของผูบ ริห ารสถานศึก ษาไววา ผูบ ริห ารสถานศึกษาคือศู น ยกลางขององคกรทั้ งหมดในโรงเรียน ความสำเร็จ ของ
โรงเรียนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ ความตื่นตัว ความมียุทธวิธี ประสบการณ ความคิด ความเปนเลิศทางวิชาการ การ
อุทิศตัวเอง ความเสียสละและความ สามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาที่สรางแรงจูงใจ
และกระตุนบุคลากรใหนำนโยบายการศึกษาออกปฏิบัติและดำเนินการ เพื่อผลลัพธที่พึงประสงคในลักษณะของชีวติ ใน
โรงเรียน
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษายอมเปนคุณสมบัติที่บงบอกถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานทั้ง
งานในหนาที่ทั้งที่เปนของตนและที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ความเปนผูนำ ความสามารถในการตัดสินใจ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทักษะการคิด ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการพูด เปนตน ดังคำกลาวของพิมผกา ธรรม
สิทธิ์ (2554 : 36-39) ไดกลาวถึง ทักษะการบริหารหมายถึง ความสามารถ ของบุคคลในการปฏิบัติงานทั้งงานในหนาที่
ทั้งที่เปนของตนและที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ไดแกทักษะการบริหารงานทั้ง 4 ดานประกอบดวย ไดแก 1)
ทั ก ษะด านเทคนิ ค วิธี 2) ทั ก ษะด า นมนุ ษ ย 3) ทั ก ษะด า นมโนภาพ และ 4) ทั ก ษะด านผู น ำ นอกจากนี้ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำเปนตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความคิดสรางสรรคและใชนวัตกรรม ตระหนักถึง
ผลกระทบจากภายนอก มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนได มีภาวะผูนำแบบจูงใจใฝบริการ มีการคิดเชิงกลยุทธ มี
วิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม เปนนักสรางสรรค เปนนักการสื่อสาร เปนนักคิดวิเคราะห สรางพลังเชิงบวก มีความ
มุงมั่นและความพากเพียร มีควารูและทักษะดาน ICT มีความรูทางดานวัฒนธรรมและการเปนพลเมืองที่ดี สามารถ
เผชิญกับความทาทายในโลกที่มีความซับซอน ฯลฯ (เทื้อน ทองแกว, 2550 : 37-38 ; จาตุรนต ฉายแสง, 2559 : 37
และ ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 4-6)
การวิจัยเรื่องทัก ษะการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนั กงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาเอกสารตำราและ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยโดยมีขอบขายเนื้อหาไดแก หลักการบริหารสถานศึกษาซึ่งจะให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จะตอง เริ่มตนการวางเปาหมาย การวางแผน การจัดโครงสรางการบริหารงาน
ตางๆ การใชทรัพยากร การสั่งการ การควบคุม และการประเมินอยางตอเนื่อง สัมมา รธนิธย (2553 : 95) ไดกลาวถึง
การบริหารการศึกษาจะใหเกิดประสิทธิภาพและ บรรลุตามเปาหมายที่วางไวนั้น ใหผูบริหารจะตองมีหลักการการ
บริห าร ได แ ก การวางเป า หมายและวัตถุ ป ระสงค ชั ดเจน การวางแผน และนำเทคนิ ค ในการบริห ารงาน การจั ด
โครงสราง และวางระบบงาน การใชทรัพยากรและคาใชจายที่คุมคา การใชอำนาจในการสั่งการและควบคุมแสง การ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน นอกจากนี้ทักษะการบริหารเปนสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ไดสั่งสมประสบการณการบริหารจัดการ
สถานศึกษามาอยางยาวนานหรือไดจากการถายทอดองคความรูจากบุคคลอื่นๆ และไดมาจากการศึกษาดวยตนเอง
รวมทั้งการไดเขารวมฝกอบรม ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบทบาทหนาที่ในการอำนวยการกิจกรรมและทรัพยากร
ตางๆ ในหนวยงานนั้นๆ ใหสำเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว สอดคลองกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการเปนนักริเริ่ม
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สรางสรรคและประกอบการนักสรางพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดี และสรางชุมชนแหงการเรียนรู มีทักษะ
การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค การแกปญ หา การสื่อสาร การทำงานเปนทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การ
ตัดสินใจมุงผลสัมฤทธิ์มนุษยสัมพันธ และคุณธรรมจริยธรรมการบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมี
ทักษะการบริหารที่จำเปน ไดแกทักษะในการสื่อสารและการใชดิจิตอล ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางมนุษยทักษะดานความรูค วามคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด ทั กษะทางการศึ กษาและการสอน ซึ่งมี
ความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ
วิลาวัลย คลังกลาง (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 วัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา 20 คน และบุคลากรผูสอน 293 คน รวม 313 คน ผลการศึกษา
พบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบ ริหาร สถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานสังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 4 มีพฤติกรรม อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยดานที่มีทักษะสูงสุดคือ ดานมนุษย รอง
มาคือ ดานเทคนิค สวนดานที่มีพฤติกรรมต่ำสุด ดานความคิดรวบยอด 2) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จำแนกตามตำแหนงมี
พฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายดานโดยผูบริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมสูงกวาบุคลากรผูสอนและเมื่อจำแนกตามประสบการณในการทำที่มีประสบการณในการทำงานมากกวา 20
ป มีพฤติกรรมสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณ 11-20 ป และต่ำกวา 10 ป ตามลำดับงาน มีพฤติกรรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งภาพรวมและรายดานเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาทักษะการบริหารงานของ
ผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 จำเป น ตองมีก ารศึกษาในบริบ ทที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป น ขอมู ล ในการพั ฒ นา
การศึกษา
จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยจึงใหความสำคัญที่จะศึกษาถึงทักษะของผูบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยมุงหวังวาสารสนเทศที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้ นาจะเปนประโยชนในการนำไปปรับปรุง หรือพัฒนาการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณทำงาน
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช ในการวิจั ย ครั้ง นี้ ได แ ก บุ ค ลากรในศู น ยก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ
2564 จำนวน 544 คน (แผนปฏิบัติการประจำป : สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2564 โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซีและ มอรแกน (Krejcie&Morgahn,
1970 : 607-610) ดวยวิธีการสุมอยางงาย จำนวน 226 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชัยภูมิ ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับ
ทั ก ษะการบริห ารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของ Drake and Roe (1986) อ า งถึ งใน ; Katz
(1995); Harris (1985); Baird (2006); Doe (2009); Ejjimofor (2007); Weigel (2012); ทองทิ พ ภา วิ ริย ะพั น ธ
(2550); แพรดาว สนองผัน (2557); สุภาพร เหลาทรัพยเจริญ (2556); พงษศักดิ์ ขวัญมา (2558) และรชฎ ทนวัฒนา
(2560) ประกอบดวย ทักษะในการสื่อสารและการใชดิจิตอล และทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะทางเทคนิค ทักษะ
ทางมนุษย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางการ ศึกษาและการสอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ระดับการศึกษา คือ ปริญ ญาตรีและ
ปริญญาโท และประสบการณ การทำงาน คือ ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป ประสบการณ ทำงาน 5-10 ป และ
ประสบการณทำงาน 10 ปขึ้นไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7
ดาน ไดแก
1) ทักษะดานการสื่อสารและการใชดิจิตอล จำนวน 6 ขอ
2) ทักษะการทำงานเปนทีม จำนวน 6 ขอ
3) ทักษะดานเทคนิค จำนวน 6 ขอ
4) ทักษะดานมนุษย จำนวน 6 ขอ
5) ทักษะดานความรู ความคิด จำนวน 6 ขอ
6) ทักษะดานความคิดรวบยอด จำนวน 6 ขอ
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7) ทักษะดานการศึกษาและการสอน จำนวน 6 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีการ
ของ Likert (1961) ไดแก
ระดับ 5 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับนอยที่สุด
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึ กษาทฤษฎี ตำรา แนวคิด และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ แนวคิดการนิ เทศ ติด ตามผลการจัด
การศึกษา และขอมูลที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3.2 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากวิธีการสรางแบบสอบถามตามแนวความคิดจาก
คำอธิบายของ พิสณุ ฟองศรี (2554) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3.3 กำหนดขอบเขตขอคำถาม ดวยตัวแปรที่ศึกษา สรางกรอบแนวคิดการวิจัยและสรางเครื่องมือ
ตามกรอบแนวคิดใหทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมดที่สังเคราะหไดจากเอกสาร ตำรา แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวของโดยขอคำ แนะนำเบื้องตนจากอาจารยที่ปรึกษา
3.4 นำแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ป รึกษา เพื่ อขอคำแนะนำและดำเนินการแกไข
ปรับปรุงรูปแบบและขอความใหมีความถูกตองเหมาะสม
3.5 นำแบบสอบถามที่ ไดป รับ ปรุงแก ไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ป รึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงของโครงสราง และความถูกตองของการใชภาษา โดยการนำ
แบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบปรับปรุงแกไข จำนวน 5 ทาน แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี ค วามสอดคลองของคำถาม IOC (Index of Congruency) โดย
กำหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงของโครงสราง และความถูกตองของการ
ใชภาษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหนงชำนาญการพิเศษขึ้นไป
3.6 นำแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค
IOC (Index of Item Objective Congruence) (พิสณุ ฟองศรี, 2554 : 173) ไดคา IOC ระหวาง 0.80-1.00 ถือวามี
ความตรงของเนื้อหา
3.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งผูวิจัยจะ
หาคาความเชื่อมั่นโดยการนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน
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นำผลการทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Aipha-Coefficient) ตาม
วิธีการครอนบาค (สุฑาทิพย รุทธิฤทธิ์, 2546 : 64) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.78
3.8 จัดเตรียมแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสำนักงานคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอทำหนังสือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอำนวยการสถานศึกษาสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขออนุญาตใหบุคลากรในสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนดไว
4.2 นำหนังสือเสนอตอผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
นำหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอำนวยการสถานศึกษาที่ไดกำหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ ออำนวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลตอไป
4.3 การสงแบบสอบถามให กลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองในกลุมตัวอยางที่อยูใกลและสงทาง
ไปรษณียพรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยในกรณีที่กลุมตัวอยางอยูไกล
4.4 การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเองจากกลุมตัวอยางที่อยูใกล และ
คอยรับแบบสอบถามทางไปรษณียหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห
4.5 เมื่อยังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดมารับแบบสอบถามดวยตนเองใน 1 สัปดาห
4.6 ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 226 คน คิดเปนรอยละ 100 กลับคืนตรวจสอบ
ความสมบูรณ
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
5.1.1 นำขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเติม
คำตอบนำขอมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ วิเคราะหคำนวณหา คารอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean) แลวนำเสนอในรูปตารางพรอมกับคำบรรยายประกอบ
5.1.2 นำขอมู ล จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมู ล เกี่ยวกับ ระดับ ทั กษะการบริห ารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชัยภูมินำมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ำหนัก 5 ระดับ จากนั้นนำไปบันทึกและวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบวาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ มีทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับใด แลวนำผลการวิเคราะหที่ไดมาแปรความหมาย รายขอ รายดานและความหมายใน
ภาพรวม โดยใชเกณฑการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
5.1.3 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณทำงาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test และ One-way ANOVA
5.1.4 นำขอมูลที่ไดมาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะหสถิติ ดังนี้
5.2.1 สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2.2 สถิติที่ใชในการหาคุณ ภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาโดยคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยคำนวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค
5.2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแตกตางหรือเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอย าง 2 กลุมสำหรับ ตัวอยาง 2 กลุม มี 2 ลัก ษณะคือเป น ตัวอยางที่ อิสระกัน (Independent
Samples) และการวิเคราะหความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 3 กลุมขึ้นไป ดวยสถิติ F-test
และในกรณีที่พบความแตกตางจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffè)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เปน
รายดาน
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
ความหมาย
ในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล
3.54
0.66
มาก
2. ทักษะการทำงานเปนทีม
3.56
0.67
มาก
3. ทักษะดานเทคนิค
4.13
0.72
มาก
4. ทักษะดานมนุษย
4.13
0.71
มาก
5. ทักษะดานความรู ความคิด
4.06
0.68
มาก
6. ทักษะดานความคิดรวบยอด
4.07
0.69
มาก
7. ทักษะการศึกษาและการสอน
4.05
0.69
มาก
รวมเฉลี่ย
3.93
0.69
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.93, S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะดานเทคนิคและทักษะดานมนุษยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.13, S.D. = 0.71) ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากัน สวนทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย คือ ( = 3.54, S.D. = 0.66)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
S.D. ความหมาย
S.D.
ความหมาย
1. ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล 3.53
0.37
มาก
3.55 0.37
มาก
2. ทักษะการทำงานเปนทีม
3.55
0.36
มาก
3.56 0.32
มาก
3. ทักษะดานเทคนิค
4.13
0.46
มาก
4.15 0.52
มาก
4. ทักษะดานมนุษย
4.14
0.49
มาก
4.09 0.52
มาก
5. ทักษะดานความรู ความคิด
4.04
0.42
มาก
4.10 0.44
มาก
6. ทักษะดานความคิดรวบยอด
4.06
0.41
มาก
4.10 0.46
มาก
7. ทักษะการศึกษาและการสอน
4.04
0.44
มาก
4.09 0.41
มาก
รวมเฉลี่ย
3.93 0.42
มาก
3.95 0.43
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวา ทัก ษะการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนั ก งาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมอยูใน ระดับมาก โดยทักษะดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ระดับปริญญาตรีคือ ทักษะดานมนุษย ( = 4.14, S.D.
= 0.49) สวนระดับปริญญาโท ทักษะดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะดานเทคนิค ( = 4.15, S.D. = 0.52)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณการทำงาน
ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะการสื่อสารและการ
ใชดิจิตอล
2. ทักษะการทำงานเปนทีม
3. ทักษะดานเทคนิค
4. ทักษะดานมนุษย
5. ทักษะดานความรู ความคิด
6. ทักษะดานความคิดรวบ
ยอด
7. ทักษะการศึกษาและการ
สอน
รวมเฉลี่ย

ต่ำกวา 5 ป
S.D.

5-10 ป

ความหมาย

S.D.

10 ป ขึ้นไป

ความหมาย

S.D.

ความหมาย

3.48 0.29

มาก

3.55 0.37

มาก

3.54 0.41

มาก

3.58
4.12
4.20
4.02

0.37
0.52
0.60
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก

3.54
4.08
4.04
4.06

0.36
0.42
0.44
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก

3.57
4.23
4.22
4.08

0.29
0.53
0.50
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17 0.44

มาก

4.01 0.41

มาก

4.12 0.44

มาก

4.05 0.50

มาก

4.03 0.39

มาก

4.10 0.47

มาก

3.95 0.46

มาก

3.90 0.39

มาก

3.98 0.44

มาก

จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมอยู
ใน ระดับมาก
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา (n=226)
ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการสื่อสารและการใช
ดิจิตอล
ทักษะการทำงานเปนทีม
ทักษะดานเทคนิค
ทักษะดานมนุษย
ทักษะดานความรู ความคิด
ทักษะดานความคิดรวบยอด
ทักษะการศึกษาและการสอน

ความแปรปรวน

F

Sig.

t

Df

MD

SD

ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน
ความแปรปรวนเทากัน
ความแปรปรวนไมเทากัน

0.43

0.51

1.55

0.21

2.03

0.16

1.74

0.19

0.87

0.35

1.58

0.21

0.36

0.55

-0.26
-0.25
-0.10
-0.10
-0.33
-0.32
0.70
0.68
-0.90
-0.88
-0.72
-0.69
-0.92
-0.94

224.00
143.72
224.00
161.98
224.00
130.94
224.00
136.60
224.00
137.19
224.00
132.06
224.00
156.79

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
0.05
0.05
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.06
-0.06

0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน
ของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
จังหวัดชัยภูมิ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบทั กษะการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณทำงาน
(n=226)
ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
แหลงความ
SS
df
MS
F
Sig.
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แปรปรวน
ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล
ระหวางกลุม
0.17
2.00
0.08
0.62 0.54
ภายในกลุม 29.90 223.00 0.13
รวม
30.07 225.00
ทักษะการทำงานเปนทีม
ระหวางกลุม
0.07
2.00
0.04
0.30 0.75
ภายในกลุม 26.38 223.00 0.12
รวม
26.45 225.00
ทักษะดานเทคนิค
ระหวางกลุม
1.01
2.00
0.51
2.25 0.11
ภายในกลุม 50.21 223.00 0.23
รวม
51.22 225.00
ทักษะดานมนุษย
ระหวางกลุม
1.72
2.00
0.86 3.60* 0.03
ภายในกลุม 53.45 223.00 0.24
รวม
55.17 225.00
ทักษะดานความรู ความคิด
ระหวางกลุม
0.12
2.00
0.06
0.32 0.73
ภายในกลุม 40.78 223.00 0.18
รวม
40.90 225.00
ทักษะดานความคิดรวบยอด
ระหวางกลุม
0.97
2.00
0.49
2.72 0.07
ภายในกลุม 39.85 223.00 0.18
รวม
40.82 225.00
ทักษะการศึกษาและการสอน
ระหวางกลุม
0.25
2.00
0.12
0.66 0.52
ภายในกลุม 41.91 223.00 0.19
รวม
42.16 225.00
จากตารางที่ 5 พบวา บุคลากรที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน
ของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
จังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน คือ ทักษะดานมนุษย สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคู (Post Hoc) ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffè) ของทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ดานทักษะมนุษย จำแนกตามประสบการณทำงาน (n=226)
ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะดานมนุษย

ประสบการณทำงาน

ต่ำกวา 5 ป
5-10 ป
10 ปขึ้นไป

ต่ำกวา 5 ป
4.20
4.20
4.04
4.22

5-10 ป
4.04

10 ปขึ้นไป
4.22

.16*

-0.02
-.18

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบวา ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ดานทักษะดานมนุษย จำแนกตาม
ประสบการณ ทำงาน แตกตางกันระหวาง ประสบการณ ทำงาน 5 ป และประสบการณทำงาน 10 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ พิ จารณาเปนรายดานพบวา ทักษะ
ดานเทคนิคและทักษะดานมนุษย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด
ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล ทักษะดานความรู ความคิด ทักษะการศึกษาและการสอนและ ทักษะการทำงาน
เปนทีม สวนทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
การทำงาน สรุปไดดังนี้
2.1 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ ท ำงานต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการบริห ารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ชัยภูมิ ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน ดานทักษะมนุษย กลุมที่
มีประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป และ 5-10 ป มีความเห็นแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูใน
ระดับมากอาจเปนเพราะเปนไปตามนโยบายของสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กำหนดให
มีหลักในการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน และใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมใน
การจัด การศึกษา รวมทั้ งสถานศึก ษาอาจจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศั ย
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได โดยเปนการผสมผสานระหวางการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพื่อใหสามารถ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา ทักษะดานเทคนิค ทักษะดาน
มนุษย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ทักษะดานความคิดรวบยอด ทักษะดานความรู ความคิด ทักษะการศึกษาและการ
สอน ทักษะการทำงานเปนทีม และทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
การทำงาน อภิปรายผลไดดังนี้
2.1.1 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ผูบริหารเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสามารถประยุกตและบริหารตาม
สถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ และเกิดประโยชน
สูงสุด เปนที่ประจักษในบุคลากรทุกระดับการศึกษา
2.1.2 บุค ลากรที่มีป ระสบการณ ทำงานตางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ชัยภูมิ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานทักษะ
มนุ ษ ย จำแนกตามประสบการณ ทำงานมีค วามคิดเห็น เกี่ยวกับ ทั กษะการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะมีนโยบายของสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการพัฒนาบุคลากร ทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ผูบริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางของ สถานศึกษาได
อยางชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ จะตองมีเทคนิคการสั่งการการ
มอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ
เทคนิคในการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไดอยาง คลองแคลว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการทำงานแบบรวมมือ
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต (2558) ทำวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
ในภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า มี ก ารปฏิ บั ติ อยู ในระดั บ มากทุ ก ด า น
เรียงลำดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขาม
วัฒนธรรม ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการเปนผูสราง หรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเริ่ม
สรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล พบวาผูบริหารมีความสามารถในการประยุกตใช กูเกิล มีการประชุม
การติดตอสื่อสารและสั่งงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ควรพัฒนาทักษะดานนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
(2) ทักษะการทำงานเปนทีม พบวาผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับเขารวมฝกอบรมตางๆ เพื่อ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยรองอันดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาใน สำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ควรเปนผูสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับเขารวมฝกอบรม
ตางๆ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน รวมคิดและรวมปฏิบัติ ศึกษา สำรวจความถนัดของแตละบุคคลของบุคลากร
ในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหลายๆ สวน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ ผูบริหารสถานศึกษา
(2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทักษะทางดานเทคโนโลยี และการใชดิจิทัลของ ผูบริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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