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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณทำงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

บุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2564 จำนวน 226 คน ได

จากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเครื่องมือมีคา

ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.78 สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา  1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ อยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการ

เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน สวนการจำแนกตาม

ประสบการณทำงาน บุคลากรท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ 

แตกตางกันระหวาง ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป ประสบการณทำงาน 5-10 ป และประสบการณทำงาน 10 ปข้ึน

ไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คำสำคัญ: ทักษะการบริหารสถานศึกษา ศตวรรษท่ี 21, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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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  

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการพัฒนานักเรียนใหมี

คุณภาพ เนื่องจาก เปนแหลงประสิทธ์ิประสาทวิชา ถายทอดความรู วัฒนธรรม ฝกทักษะอาชีพ เสริมสรางคุณลักษณะ

อันพึงประสงค เพ่ือการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม เปนทรัพยากรมนุษยตามความตองการทางสังคม โดยมีผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูบริหารจัดการ คอยกำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินการของโรงเรียน อีกท้ัง พยายามทุกวิถีทางท่ี

จะดำเนินการทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการศึกษาใหมีผลผลิตคือนักเรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด เพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดใน

ศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีกลาวมาขางตน จึงอาจกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญท่ีสุดตอการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังจะดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับความสามารถในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาจัดบุคลากรใหรวมมือกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหได

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูท่ีกำหนดแนวทางใหกับการทำงานของบุคลากร 
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เพ่ือใหสามารถดำเนินงานไปดวยความเรียบรอยถาปราศจากผูบริหารสถานศึกษาแลว บุคลากรท่ีรวมกันข้ึนก็จะไมมี

ความหมายและไมสามารถทำอะไรไดสำเร็จ ดังคำกลาวของชาญชัย อาจินสมาจาร (2560 : 16) ท่ีกลาวถึงความสำคัญ

ของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหารสถานศึกษาคือศูนยกลางขององคกรท้ังหมดในโรงเรียน ความสำเร็จของ

โรงเรียนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ ความต่ืนตัว ความมียุทธวิธี ประสบการณ ความคิด ความเปนเลิศทางวิชาการ การ

อุทิศตัวเอง ความเสียสละและความ สามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสรางแรงจูงใจ

และกระตุนบุคลากรใหนำนโยบายการศึกษาออกปฏิบัติและดำเนินการ เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคในลักษณะของชีวิตใน

โรงเรียน 

 ทักษะของผูบริหารสถานศึกษายอมเปนคุณสมบัติท่ีบงบอกถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานท้ัง

งานในหนาท่ีท้ังท่ีเปนของตนและท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ความเปนผูนำ ความสามารถในการตัดสินใจ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ทักษะการคิด ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการพูด เปนตน ดังคำกลาวของพิมผกา ธรรม

สิทธิ์ (2554 : 36-39) ไดกลาวถึง ทักษะการบริหารหมายถึง ความสามารถ ของบุคคลในการปฏิบัติงานท้ังงานในหนาท่ี

ท้ังท่ีเปนของตนและท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ไดแกทักษะการบริหารงานท้ัง 4 ดานประกอบดวย ไดแก 1) 

ทักษะดานเทคนิควิธี 2) ทักษะดานมนุษย 3) ทักษะดานมโนภาพ และ 4) ทักษะดานผูนำ  นอกจากนี้ผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จำเปนตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความคิดสรางสรรคและใชนวัตกรรม ตระหนักถึง

ผลกระทบจากภายนอก มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนได มีภาวะผูนำแบบจูงใจใฝบริการ มีการคิดเชิงกลยุทธ มี

วิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม เปนนักสรางสรรค เปนนักการสื่อสาร เปนนักคิดวิเคราะห สรางพลังเชิงบวก มีความ

มุงม่ันและความพากเพียร มีควารูและทักษะดาน ICT มีความรูทางดานวัฒนธรรมและการเปนพลเมืองท่ีดี สามารถ

เผชิญกับความทาทายในโลกท่ีมีความซับซอน ฯลฯ (เท้ือน ทองแกว, 2550 : 37-38 ; จาตุรนต ฉายแสง, 2559 : 37 

และ ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 4-6) 

 การวิจัยเรื่องทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาเอกสารตำราและ

งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยโดยมีขอบขายเนื้อหาไดแก หลักการบริหารสถานศึกษาซ่ึงจะให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จะตอง เริ่มตนการวางเปาหมาย การวางแผน การจัดโครงสรางการบริหารงาน

ตางๆ การใชทรัพยากร การสั่งการ การควบคุม และการประเมินอยางตอเนื่อง สัมมา รธนิธย (2553 : 95) ไดกลาวถึง 

การบริหารการศึกษาจะใหเกิดประสิทธิภาพและ บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวนั้น ใหผูบริหารจะตองมีหลักการการ

บริหาร ไดแก การวางเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน การวางแผน และนำเทคนิคในการบริหารงาน การจัด

โครงสราง และวางระบบงาน การใชทรัพยากรและคาใชจายท่ีคุมคา การใชอำนาจในการสั่งการและควบคุมแสง การ

ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน นอกจากนี้ทักษะการบริหารเปนสิ่งท่ีบุคคลนั้นๆ ไดสั่งสมประสบการณการบริหารจัดการ

สถานศึกษามาอยางยาวนานหรือไดจากการถายทอดองคความรูจากบุคคลอ่ืนๆ และไดมาจากการศึกษาดวยตนเอง 

รวมท้ังการไดเขารวมฝกอบรม ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบทบาทหนาท่ีในการอำนวยการกิจกรรมและทรัพยากร

ตางๆ ในหนวยงานนั้นๆ ใหสำเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว สอดคลองกับทักษะของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการเปนนักริเร่ิม
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สรางสรรคและประกอบการนักสรางพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบท่ีดี และสรางชุมชนแหงการเรียนรู มีทักษะ

การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค การแกปญหา การสื่อสาร การทำงานเปนทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การ

ตัดสินใจมุงผลสัมฤทธ์ิมนุษยสัมพันธ และคุณธรรมจริยธรรมการบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมี

ทักษะการบริหารท่ีจำเปน ไดแกทักษะในการสื่อสารและการใชดิจิตอล ทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะทางเทคนิค 

ทักษะทางมนุษยทักษะดานความรูความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางการศึกษาและการสอน ซ่ึงมี

ความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ 

 วิลาวัลย คลังกลาง (2560) ไดทำการวิจัยเร่ือง ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบทักษะการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา 20 คน และบุคลากรผูสอน 293 คน รวม 313 คน ผลการศึกษา

พบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 4 มีพฤติกรรม อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน โดยดานท่ีมีทักษะสูงสุดคือ ดานมนุษย รอง

มาคือ ดานเทคนิค สวนดานท่ีมีพฤติกรรมต่ำสุด ดานความคิดรวบยอด 2) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จำแนกตามตำแหนงมี

พฤติกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังในภาพรวมและรายดานโดยผูบริหารสถานศึกษามี

พฤติกรรมสูงกวาบุคลากรผูสอนและเม่ือจำแนกตามประสบการณในการทำท่ีมีประสบการณในการทำงานมากกวา 20 

ป มีพฤติกรรมสูงกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณ 11-20 ป และต่ำกวา 10 ป ตามลำดับงาน มีพฤติกรรมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังภาพรวมและรายดานเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จำเปนตองมีการศึกษาในบริบทท่ีหลากหลายเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา

การศึกษา 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ผูวิจัยจึงใหความสำคัญท่ีจะศึกษาถึงทักษะของผูบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ในสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยมุงหวังวาสารสนเทศท่ีไดจาก

การวิจัยคร้ังนี้ นาจะเปนประโยชนในการนำไปปรับปรุง หรือพัฒนาการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และ

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณทำงาน 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 

2564 จำนวน 544 คน (แผนปฏิบัติการประจำป : สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดชัยภูมิ) 

     1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2564 โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซีและ มอรแกน (Krejcie&Morgahn, 

1970 : 607-610)  ดวยวิธีการสุมอยางงาย จำนวน  226  คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ชัยภูมิ ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับ

ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาของ Drake and Roe (1986) อางถึงใน ; Katz 

(1995); Harris (1985); Baird (2006); Doe (2009); Ejjimofor (2007); Weigel (2012); ทองทิพภา วิริยะพันธ 

(2550); แพรดาว สนองผัน (2557); สุภาพร เหลาทรัพยเจริญ (2556); พงษศักด์ิ ขวัญมา (2558) และรชฎ ทนวัฒนา 

(2560) ประกอบดวย ทักษะในการสื่อสารและการใชดิจิตอล และทักษะการทำงานเปนทีม ทักษะทางเทคนิค ทักษะ

ทางมนุษย ทักษะดานความรูความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางการ ศึกษาและการสอน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 2 ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรีและ

ปริญญาโท และประสบการณการทำงาน คือ ประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป ประสบการณทำงาน 5-10 ป และ

ประสบการณทำงาน 10 ปขึ้นไป 

  ตอนท่ี 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 อยูในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก   

  ระดับ 3 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง   

  ระดับ 2 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย   

  ระดับ 1 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด  

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ   

  ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาทฤษฎี ตำรา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดการนิเทศ ติดตามผลการจัด

การศึกษา และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

  3.2 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากวิธีการสรางแบบสอบถามตามแนวความคิดจาก

คำอธิบายของ พิสณุ ฟองศรี (2554) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  3.3 กำหนดขอบเขตขอคำถาม ดวยตัวแปรท่ีศึกษา สรางกรอบแนวคิดการวิจัยและสรางเครื่องมือ

ตามกรอบแนวคิดใหทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ ท้ังหมดท่ีสังเคราะหไดจากเอกสาร ตำรา แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของโดยขอคำ แนะนำเบื้องตนจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  3.4 นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอคำแนะนำและดำเนินการแกไข

ปรับปรุงรูปแบบและขอความใหมีความถูกตองเหมาะสม 

  3.5 นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงของโครงสราง และความถูกตองของการใชภาษา โดยการนำ

แบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบปรับปรุงแกไข จำนวน 5 ทาน แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคำถาม IOC (Index of Congruency) โดย

กำหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงของโครงสราง และความถูกตองของการ

ใชภาษา จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหนงชำนาญการพิเศษขึ้นไป 

  3.6 นำแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค 

IOC (Index of Item Objective Congruence) (พิสณุ ฟองศรี, 2554 : 173) ไดคา IOC ระหวาง 0.80-1.00 ถือวามี

ความตรงของเนื้อหา 

  3.7 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงผูวิจัยจะ

หาคาความเชื่อม่ันโดยการนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน 
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นำผลการทดลองใชมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Aipha-Coefficient) ตาม

วิธีการครอนบาค (สุฑาทิพย รุทธิฤทธิ์, 2546 : 64) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.78 

  3.8 จัดเตรียมแบบสอบถามท่ีสมบูรณเพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

      4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสำนักงานคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอทำหนังสือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอำนวยการสถานศึกษาสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขออนุญาตใหบุคลากรในสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ชัยภูมิ เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกำหนดไว 

  4.2 นำหนังสือเสนอตอผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

นำหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอำนวยการสถานศึกษาท่ีไดกำหนดเปนกลุมตัวอยางเพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 

  4.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองในกลุมตัวอยางท่ีอยูใกลและสงทาง

ไปรษณียพรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยในกรณีท่ีกลุมตัวอยางอยูไกล 

  4.4 การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเองจากกลุมตัวอยางท่ีอยูใกล และ

คอยรับแบบสอบถามทางไปรษณียหลงัจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห 

  4.5 เม่ือยังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดมารับแบบสอบถามดวยตนเองใน 1 สัปดาห 

  4.6 ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 226 คน คิดเปนรอยละ 100 กลับคืนตรวจสอบ

ความสมบูรณ 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  5.1 การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  

   5.1.1 นำขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเติม

คำตอบนำขอมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ วิเคราะหคำนวณหา คารอยละ (Percentage) และ

คาเฉลี่ย (Mean) แลวนำเสนอในรูปตารางพรอมกับคำบรรยายประกอบ  

   5.1.2 นำขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ชัยภูมินำมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ำหนัก 5 ระดับ จากนั้นนำไปบันทึกและวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบวาระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ มีทักษะการบริหาร

ในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับใด แลวนำผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปรความหมาย รายขอ รายดานและความหมายใน

ภาพรวม โดยใชเกณฑการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

 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 ผูบริหารมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

   5.1.3 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test และ One-way ANOVA 

   5.1.4 นำขอมูลท่ีไดมาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 5.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะหสถิติ ดังนี้ 

   5.2.1 สถิติ พ้ืนฐาน  ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2.2 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความเท่ียงตรงของ

เนื้อหาโดยคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยคำนวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบัค 

   5.2.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแตกตางหรือเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมสำหรับตัวอยาง 2 กลุม มี 2 ลักษณะคือเปนตัวอยางท่ีอิสระกัน (Independent 

Samples) และการวิเคราะหความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 3 กลุมข้ึนไป ดวยสถิติ F-test 

และในกรณีท่ีพบความแตกตางจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffè) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เปน

รายดาน 

ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศกึษา 

ในศตวรรษที่ 21    S.D. ความหมาย 

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. ทักษะดานความคดิรวบยอด 4.07 0.69 มาก 

7. ทักษะการศึกษาและการสอน 4.05 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.93 0.69 มาก 
    

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.93, S.D. = 0.69) เม่ือ 

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะดานเทคนิคและทักษะดานมนุษยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 4.13, S.D. = 0.71) ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยเทากัน สวนทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย คือ (  = 3.54, S.D. = 0.66) 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา  

ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

 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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จากตารางท่ี 2  พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จำแนกตามระดับการศึกษา 

โดยรวมอยูใน ระดับมาก โดยทักษะดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ระดับปริญญาตรีคือ ทักษะดานมนุษย (  = 4.14, S.D. 

= 0.49) สวนระดับปริญญาโท ทักษะดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทักษะดานเทคนิค (  = 4.15, S.D. = 0.52) 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

ทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21   

ต่ำกวา 5 ป 5-10 ป 10 ป ขึ้นไป 

 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

1. ทักษะการสื่อสารและการ

ใชดิจิตอล 
3.48 0.29 มาก 3.55 0.37 มาก 3.54 0.41 มาก 

2. ทักษะการทำงานเปนทีม 3.58 0.37 มาก 3.54 0.36 มาก 3.57 0.29 มาก 

3. ทักษะดานเทคนิค 4.12 0.52 มาก 4.08 0.42 มาก 4.23 0.53 มาก 

4. ทักษะดานมนุษย 4.20 0.60 มาก 4.04 0.44 มาก 4.22 0.50 มาก 

5. ทักษะดานความรู ความคิด 4.02 0.50 มาก 4.06 0.38 มาก 4.08 0.46 มาก 

6. ทักษะดานความคิดรวบ

ยอด 
4.17 0.44 มาก 4.01 0.41 มาก 4.12 0.44 มาก 

7. ทักษะการศึกษาและการ

สอน 
4.05 0.50 มาก 4.03 0.39 มาก 4.10 0.47 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.46 มาก 3.90 0.39 มาก 3.98 0.44 มาก 

          

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมอยู

ใน ระดับมาก 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  จำแนกตามระดับการศึกษา (n=226) 

ทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21   

ความแปรปรวน F Sig. t Df MD SD 

ทักษะการสื่อสารและการใช

ดิจิตอล ความแปรปรวนเทากัน 0.43 0.51 -0.26 224.00 -0.01 0.05 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.25 143.72 -0.01 0.05 

ทักษะการทำงานเปนทีม ความแปรปรวนเทากัน 1.55 0.21 -0.10 224.00 -0.01 0.05 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.10 161.98 -0.01 0.05 

ทักษะดานเทคนิค ความแปรปรวนเทากัน 2.03 0.16 -0.33 224.00 -0.02 0.07 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.32 130.94 -0.02 0.07 

ทักษะดานมนุษย ความแปรปรวนเทากัน 1.74 0.19 0.70 224.00 0.05 0.07 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   0.68 136.60 0.05 0.07 

ทักษะดานความรู ความคิด ความแปรปรวนเทากัน 0.87 0.35 -0.90 224.00 -0.05 0.06 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.88 137.19 -0.05 0.06 

ทักษะดานความคิดรวบยอด ความแปรปรวนเทากัน 1.58 0.21 -0.72 224.00 -0.04 0.06 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.69 132.06 -0.04 0.06 

ทักษะการศึกษาและการสอน ความแปรปรวนเทากัน 0.36 0.55 -0.92 224.00 -0.06 0.06 

 ความแปรปรวนไมเทากัน   -0.94 156.79 -0.06 0.06 

        

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดชัยภูมิ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

63 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามประสบการณทำงาน

(n=226) 

ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

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    
       

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน คือ ทักษะดานมนุษย สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

64 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคู (Post Hoc) ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffè) ของทักษะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ดานทักษะมนุษย จำแนกตามประสบการณทำงาน (n=226) 
 

ทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21   

ประสบการณทำงาน  ต่ำกวา 5 ป 5-10 ป 10 ปขึ้นไป 

4.20 4.04 4.22 

ทักษะดานมนุษย ต่ำกวา 5 ป 4.20  .16* -0.02 

5-10 ป 4.04   -.18 

10 ปขึ้นไป 4.22    
      

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ดานทักษะดานมนษุย จำแนกตาม

ประสบการณทำงาน แตกตางกันระหวาง ประสบการณทำงาน 5 ป และประสบการณทำงาน 10 ปขึ้นไป อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ พิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะ       

ดานเทคนิคและทักษะดานมนุษย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมา คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด 

ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล ทักษะดานความรู ความคิด ทักษะการศึกษาและการสอนและ ทักษะการทำงาน

เปนทีม สวนทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ

การทำงาน สรุปไดดังนี้ 

  2.1 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.2 บุคลากรท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

ชัยภูมิ ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน ดานทักษะมนุษย กลุมท่ี

มีประสบการณทำงานต่ำกวา 5 ป และ 5-10 ป มีความเห็นแตกตางกัน  
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อภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ พบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยูใน

ระดับมากอาจเปนเพราะเปนไปตามนโยบายของสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ท่ีกำหนดให

มีหลักในการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน และใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได โดยเปนการผสมผสานระหวางการศึกษาท้ังสามรูปแบบ เพ่ือใหสามารถ

พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง ผลการศึกษาพบวา ทักษะดานเทคนิค ทักษะดาน 

มนุษย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานความรู ความคิด ทักษะการศึกษาและการ

สอน ทักษะการทำงานเปนทีม และทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย  

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ

การทำงาน อภิปรายผลไดดังนี้ 

  2.1.1 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะทักษะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  ผูบริหารเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสามารถประยุกตและบริหารตาม 

สถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ และเกิดประโยชน

สูงสุด เปนท่ีประจักษในบุคลากรทุกระดับการศึกษา 

          2.1.2 บุคลากรท่ีมีประสบการณทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

ชัยภูมิ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานทักษะ

มนุษย จำแนกตามประสบการณทำงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน ท้ังนี้

อาจเปนเพราะมีนโยบายของสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการพัฒนาบุคลากร ทักษะการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ  ผูบริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ วางแผนกำหนดนโยบายและทิศทางของ สถานศึกษาได

อยางชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ จะตองมีเทคนิคการสั่งการการ

มอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมท้ังเทคนิควิธีการในการ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายนาสนใจ 

เทคนิคในการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีไดอยาง คลองแคลว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการทำงานแบบรวมมือ 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต (2558) ทำวิจัยเร่ือง ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ทักษะการบริหารใน 

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 

ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับมากทุกดาน

เรียงลำดับตามคาเฉลี่ย คือ ดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขาม

วัฒนธรรม ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการเปนผูสราง หรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได และดานการริเร่ิม

สรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใน

ภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ทักษะการสื่อสารและการใชดิจิตอล พบวาผูบริหารมีความสามารถในการประยุกตใช กูเกิล มีการประชุม

การติดตอสื่อสารและสั่งงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ควรพัฒนาทักษะดานนี้ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 (2) ทักษะการทำงานเปนทีม พบวาผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับเขารวมฝกอบรมตางๆ เพ่ือ

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีคาเฉลี่ยรองอันดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาใน สำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ควรเปนผูสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทุกระดับเขารวมฝกอบรม

ตางๆ เพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน รวมคิดและรวมปฏิบัติ ศึกษา สำรวจความถนัดของแตละบุคคลของบุคลากร

ในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหลายๆ สวน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ ผูบริหารสถานศึกษา 

 (2) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทักษะทางดานเทคโนโลยี และการใชดิจิทัลของ ผูบริหารสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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