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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 181 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้เป็นค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบค่า t - test และ f-test
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล ทักษะทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหา 2. ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน
คำสำคั ญ : ทั ก ษะการบริ ห ารในศตวรรษที ่ 21; ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา; อาชี ว ศึ ก ษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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Abstract
Objectives of this research were: 1. To study level of 21st century
administrative skills of school administrators under Vocational Institutes and 2. To
compare the 21st century administrative skills of school administrators under
Vocational Institutes classified by sex, age, education level and work experience.
Conducted by quantitative research. The sample groups were 181 teachers in
schools under Chachoengsao Vocational Institutes obtained by random sampling
determined using Krejcie and Morgan table and using a multi-stage random. The
Tools used to collect data were questionnaires with 5 levels of estimation scale.
Statistical data were analyzed by using a computer program using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research results revealed that: 1. Level of the 21st century
administrative skills of school administrators under Vocational Institutes, by overall
and each aspect were at high level, sorted by the highest to the lowest level:
critical and creative thinking skill, interpersonal skill, communication skill,
technological and digital literacy skills, teamwork skills and problem-solving skills.
2. Comparison results of the 21st century administrative skills of school
administrators under Chachoengsao Vocational Institutes classified by sex, age,
education level and work experience were found that samples with different sex,
age, education level and work experience did not have different opinions on the
21st century administrative skills of school administrators under Chachoengsao
Vocational Institutes.
Keywords: 21st century administrative skills; school administrators; Chachoengsao
Vocational Education

บทนำ
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒ นา
ประเทศอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580), 2561) ทำให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดและมี
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ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้บริหารในฐานะผู้นำองค์การจำเป็นต้องปฏิรูปตนเอง และการ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการจึงต้องบริห ารจัด การ
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559; พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส,
2562; คณาพงษ์ พึ่งมี, 2562; สุวรรณ์ แก้วนะ, 2562) แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้นั้น ต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น การเปลี่ยนบทบาทครูให้เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด อีกทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทย ส่งผลให้ต้องเร่งพัฒนาคนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกและตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มี
ความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุค
ใหม่ เพื่อนำพาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต์ เผาพาน, 2559) คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทางการสอนที่เหมาะสม
เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ ให้กับ ครูผ ู้ส อน ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ อพัฒ นาคุ ณภาพทาง
การศึกษาให้สูงขึ้น และมีทักษะทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอื่นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข (สมหมาย อ่ำดอนกลอย, 2556) การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสาระวิชาหลัก และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ
ทักษะด้านสารสนเทศเทคโนโลยี (ศศิ รดา แพงไทย, 2559) ทำให้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบการศึกษาภายในประเทศ
แสวงหาวิธีการ ทักษะและความสามารถในการนำพาองค์กรทางด้านการศึกษาไปสู่โลกแห่งการ
เปลี่ยนหรือโลกศตวรรษใหม่ (บุญมา แพ่งศรีสาร, 2561) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ นักสร้างพลังและแรง
บันดาลใจเชิงบวก การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงาน
เป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์ มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม และ
คิดหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการวางแผนการจัดระบบระเบียบการกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เวลา
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ปัทมา ประทุมสุวรรณ, 2562)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการ
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บริหารในศตวรรษที่ 21 เพียงใด และเปรียบเทียบว่าทักษะของผู้บริหารในสถานศึกษาที่จำแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่
ผลการวิ จ ั ย จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง สามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นสารสนเทศพื้นฐานในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทำงาน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 181 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอนและแบ่งสัดส่วนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามจำนวนประชากรของแต่
ละสถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริห าร
สถานศึกษา มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
อาชีว ศึก ษาจั งหวั ดฉะเชิง เทรา ทั้ง 7 แห่ง เพื่อให้ กลุ ่ มตัว อย่ าง จำนวน 181 คน ได้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์ และส่งซองจดหมายติดตรา
ไปรษณียากรแนบไปด้วย เพื่อความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยรวบรวมเพื่อ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 1) ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ
คำนวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2) ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของครู โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) เปรียบเที ยบความคิ ดเห็น ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติทดสอบ t - test และ F - test
Journal of MCU Social Science Review
Vol. 10 No. 3 July – September 2021

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

72

ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ทั ก ษะการบริ ห ารในศตวรรษที ่ 21 ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
𝑥̅
S.D.
ระดับ
1 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
4.45
0.62
มาก
2 ทักษะการแก้ปัญหา
3.98
0.92
มาก
3 ทักษะการสื่อสาร
4.15
0.85
มาก
4 ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล
4.13
0.84
มาก
5 ทักษะทำงานเป็นทีม
4.04
0.90
มาก
6 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.22
0.83
มาก
รวม
4.17
0.83
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ำสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล ทักษะทำงานเป็นทีม และทักษะการ
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
t
Sig
𝑥̅
S.D. 𝑥̅
S.D.
1. การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 4.44 0.45 4.48 0.46 -.599 .550
2. การแก้ปัญหา
3.94 0.83 4.05 0.84 -.921 .359
3. การสื่อสาร
4.13 0.70 4.20 0.77 -.630 .529
4. เทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล
4.10 0.72 4.18 0.76 -.749 .455
5. การทำงานเป็นทีม
4.01 0.78 4.09 0.82 -.694 .489
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.16 0.73 4.33 0.74 -1.504 .134
รวม
4.13 0.70 4.22 0.73 -.945 .346
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จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น ต่ อทักษะการบริห ารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามอายุ
Mean
แหล่งความ
Sum of
ข้อความ
df Squa F Sig.
แปรปรวน
Squares
re
ทักษะการบริหารใน
ระหว่างกลุ่ม
.788
3
.263 .610 .609
ศตวรรษที่ 21
ภายในกลุ่ม
76.120 177 .430
รวม
76.908 180
จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริห ารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
t
Sig
𝑥̅
S.D. 𝑥̅
S.D.
1. การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 4.44 0.46 4.47 0.45 -.499 .618
2. การแก้ปัญหา
3.95 0.83 4.03 0.85 -.653 .514
3. การสื่อสาร
4.14 0.70 4.17 0.78 -.280 .780
4. เทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล
4.11 0.72 4.17 0.77 -.497 .619
5. การทำงานเป็นทีม
4.02 0.78 4.08 0.83 -.501 .617
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.18 0.73 4.30 0.75 -1.102 .272
รวม
4.14 0.70 4.21 0.74 -.650 .516
จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
Mean
แหล่งความ
Sum of
ข้อความ
df Squa F Sig.
แปรปรวน
Squares
re
ทักษะการบริหารใน
ระหว่างกลุ่ม
.521
3
.174 .403 .751
ศตวรรษที่ 21
ภายในกลุ่ม
76.386 177 .432
รวม
97.339 180
จากตารางที่ 5 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้ง 6 ทักษะ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาระดับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับศศิตา เพลิน
จิต (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับกณิษฐา ทองสมุทร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะในการบริหารงานที่
ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารที่จะประสบความสำเร็จใน
การบริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับรสสุคนธ์ มกรมณี (2555) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ทักษะทางการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหารมาเป็นส่วนประกอบในการบริหาร นั่น
คือ จะต้องมีทักษะและสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพความพร้อมที่จะแข่งขันในโลกยุคไร้
พรมแดน และบรรจง ลาวะลี (2560) กล่ าวว่า ผู้บริห ารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและมี
อิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึก ษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับไกรศร เจียมทอง (2561) กล่าวว่า ผู้บริหารมีการ
พัฒนาความเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความสัมพันธ์กับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน และมีวิธีการสื่อสาร
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สร้างความร่วมมือกับกลุ่มในฐานะผู้นำอย่างชัดเจน รวมทั้งนำเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเจรจาต่อรองโน้ม
น้ า วและเตรี ย มพร้อ มเพื ่อ ให้ เ กิด ผลดี ในการปฏิ บั ติ ง าน ใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศได้ อย่ าง
คล่องแคล่วและประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาไปสู่ชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล ทองจำรัส และ สจีวรรณ ทรรพวสุ
(2563) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ มณฑาทิพย์ นามนุ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะของผู้บริห ารสถานศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภ าพ มีว ิธ ีการกระตุ้นให้บุคลากรแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้บุคลากรนำแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติ งาน สามารถประยุกต์และบริหารจัดการตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับณฐกร วรรณวัตน์ และ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2564) กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถคิด
นอกกรอบคิดสร้างสรรค์ข้อมูลได้รวดเร็ว ประเมินความสำคัญขององค์ประกอบและเชื่อมโยง
ข้อมูลตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศนำไปสู่การปฏิบัติงาน วิเคราะห์
สภาพปัญหาของสถานศึกษา เพื่อนำมาจัดทำนโยบายใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุ
เป้าหมาย และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเดิม และสอดคล้อง
กับคนึงนิตย์ กิจวิธี (2560) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในความคิดของครูหรือบุคลากร แสดง
ว่าผู้บริหารมีความสามารถในการนำผลการคิดวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โน้มน้าวให้บุคลากรในโรงเรียนสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น มี
การวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ไปแก้ปัญหากับ สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำ
ความคิดที่สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้
2) ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทักษะการแก้ปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น
อันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล ทองจำรัส และ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง
ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ทักษะการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับปัทมา ประทุม
สุวรรณ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 ทักษะการแก้ปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มี
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาสาเหตุของปัญหาได้ สามารถเลือกใช้วิธีการแกปัญหาด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์ ยอมรับความคิดเห็น และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้ทุกฝ่ายเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับ แชคส์ (Sachs, 1996) กล่าวว่า ลักษณะของผู้นำที่ดีต้อง
มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจในสถานการณ์ของ
ผู้ร ่ว มงาน สามารถนำความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่ว ยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัทมา ประทุมสุวรรณ (2562) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะในการแกปัญหาที่ดี ใช้เหตุผลในการ
แกปัญหา เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การจัดการกับปัญหาก็ต้องเป็นไปด้วยวิธีที่สร้างสรรค์
ยอมรับได้ในการแกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกสถานศึกษา สามารถ
เลือกแนวทางในการ แกปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
2. ผลการศึกษาการเปรีย บเทีย บทักษะการบริห ารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริห าร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน ที่แตกต่างกัน ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับกับกณิษฐา ทองสมุทร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่
21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 พบว่า จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทำงาน และขนาด
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับอดุลย์พร ชุ่มชวย และธีระพงศ์ บุศรากูล (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การบริหารงานของผู้บริ หาร
ต่ า งกั น ทั ก ษะการบริ ห ารในศตวรรษที่ 21 ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไม่แตกต่างกัน และมณฑาทิพย์ นามนุ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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องค์ความรู้จากการวิจัย
ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดสร้างสรรค์

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางเทคโนโลยี
และการใช้ดิจติ อล

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ทักษะการแก้ปัญหา

ทักษะทำงานเป็นทีม

ทักษะการสื่อสาร

ภาพที่ 1 ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
องค์ความรู้จากการวิจัย สรุปได้ว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการศึกษาทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า เรียงลำดับทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ำสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล ทักษะทำงานเป็นทีม และทักษะการ
แก้ปัญหา และเมื่อเปรียบเทียบเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่
แตกต่างกัน แต่ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทำงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ
สุดท้าย และมีการนิเทศ ติดตามเป็นระยะๆ
2. อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบชัดเจน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดอบรมเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและมีกระบวนการดำเนินการ
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จัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และแนะนำบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มี
ทิศทางที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามเป็นระยะๆ ใน
การใช้ทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะการบริ ห ารในศตวรรษที ่ 21 ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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