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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประชากร ไดแก ครู จํานวน 1,359 คน กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 

302 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .98 วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรบัรูของครโูดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ผลการเปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสรมิสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู

จําแนกตามเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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 The objectives of this research were to study and compare the school 

administrators’ roles in promoting 21st century skills of students as perceived by teachers 

in schools under Suratthani  Primary Educational Service Area Office 3. The populations 

were 1,359 teachers. The samples were 302 teachers. The research instrument used 

questionnaire with reliability index of 0.98. Data were analyzed by using mean, standard 

deviation, and t – test. 

 The research found that the school administrators’ roles in promoting 21st  

century skills of students as perceived by teachers in schools under Suratthani Primary 

Educational Service Area Office 3 were at high level in overall and each dimension 

respectively, Life and Career Skills, Learning and Innovation Skills, and Information, Media 

and Technology Skill. The comparison classified by sex, working experience and educational 

background were not difference. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาใหการชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฎจรี เจริญสุข ประธานกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารย 

ดร.โสภณ เพ็ชรพวง กรรมการควบคุมการคนควาอิสระในการใหคําแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ ทุกข้ันตอนของการดําเนินวิจัย ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณทัง้สองทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณนายวุฒิไกร เลื่อนแปน นายสําราญ ชูชวยสุวรรณ นายสุริยา วรประดิษฐ

นางสาววนิดา สาระพางค และนางนาตยา ดําพัฒน ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ พรอมทั้งใหแนวคิด ขอเสนอแนะ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของเครื่องมือและ

ขอขอบคุณครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ทุกทานเปนอยางสงู

ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบคุณครอบครวั เพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และทุกคน

ที่มีสวนรวมในความสําเร็จ คุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา บูรพาจารยและ

ผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

 จากสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนมาสูยุคความรูในศตวรรษที่ 21 ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาค

ของโลกเขาดวยกัน เทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และในระยะถัดไป

จะย่ิงทวีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึนเปนทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษาตามไปดวย สถานศึกษาจึงตองมีความต่ืนตัว และเตรียมความพรอมในการจดัการเรียนรู

เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะ สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งสงผลให

มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21 

 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิต

ในศตวรรษที ่21” ที่ครูสอนไมได นักเรียนตองเรียนเอง หรือพูดใหมวาครูตองไมสอน แตตองออกแบบ

การเรียนรู และอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว

การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรูแบบน้ีเรียกวา PBL (Project - Based 

Learning) ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนตองเรียนรูต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย 

และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่ง วิจารณ พานิช (2555 : 19) ไดกลาวถึง 3R x 7C ไววา 3R ไดแก Reading 

(อานออก) Riting (เขียนได) และ Rithmetics (คิดเลขเปน) 7C ไดแก Critical Thinking & Problem 

Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity & Innovation 

(ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross - Cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะดาน

การสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing & ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ

เรียนรู)  

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การเรียนรูในศตวรรษที ่21 จึงเปนการเรียนรูในแนวใหมไดกาวพน

กรอบของการเรียนในหองเรียนที่เนนเพียงวิชาการเพียงอยางเดียวออกไปแลว ดังที่ วิจารณ พานิช 

(2555 : 18) เห็นวาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู และ

เปนบุคคลพรอมเรยีนรูไมวาจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษยในศตวรรษที่ 21 ตองเปนบุคคลพรอมเรียนรู 
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และเปนคนทํางานที่ใชความรู แมจะเปนชาวนาหรือเกษตรกรก็ตองเปนคนที่พรอมเรียนรู และเปน

คนทํางานที่ใชความรู ดังน้ัน ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู ซึ่งสอดคลอง

กับฐานคิดทักษะแหงศตวรรษที ่21 ที่พัฒนาโดยองคกรภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 

3 ทักษะสําคัญ ไดแก 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณและแกปญหา การสื่อสาร การทํางานเปนทีม การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 2) 

ทักษะชีวิตและอาชีพ มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการยืดหยุนและปรับตัว มีความมุงมั่นและมี

เปาหมายในชีวิต เขาใจสังคมและยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม มีศักยภาพในการทํางานและ

ยอมรับการตรวจสอบ มีความเปนผูนําและมีความรับผิดชอบ 3) ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

สามารถจัดการ เช่ือมโยง ประเมิน และสรางสารสนเทศ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีจริยธรรมและคํานึงถึงกฎหมาย 

 ดังน้ัน หนาที่และภาระในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที ่21 ใหมีคุณภาพน้ัน 

จึงข้ึนอยูกับผูบรหิารสถานศึกษาโดยตรง เพราะผูบริหารสถานศึกษาถือเปนบุคคลหลักที่จะนําสถานศึกษา

ไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญกับความสําเร็จในการ

บริหารงาน เน่ืองจากผูบรหิารสถานศึกษา คือ ผูนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน ตลอดจน

ดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อใหการบริหารงานบรรลุสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว โดยผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตรในการบริหารจัดการ

ใหม ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

และนอกสถานศึกษา ใหความสนใจตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่องของศาสตรทางการสอน

ที่เหมาะสม และตองเขามารับบทบาทในการเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู

ปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับครูผูสอน สงเสริมใหมีการ

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสงูข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขาย

การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถ และมีทักษะ

ทัดเทียมเปนที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 ไดอยางมีความสุข โดยที่ผูบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการของนิวซแีลนด (New Zealand Ministry of Education, 2013 อางถึงใน วิโรจน 

สารรัตนะ, 2556 : 70 - 75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา ซึ่งเปนโมเดลที่กลาวถึงเรื่องคุณภาพ 

ความรู และทักษะ ของผูนําทางการศึกษา สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําสถานศึกษา

ของตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดาน

ตาง ๆ คือ ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล สํารวจ

และสนับสนุนการใช ICT และ E – Learning พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู สรางเครือขาย

เพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ ตลอดจนการพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา แตทวาในปจจุบันผูบริหาร
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สถานศึกษาสวนใหญไมไดแสดงบทบาทอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง เฉลิมพร วนาสันติสุข (2555 : 3) กลาววา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีภาระงาน

การบริหารมาก ไมตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการจัดการเรียนรู ประกอบกับไมมีการนิเทศ

ตอเน่ือง และไมนําผลการนิเทศมาปรับใช จึงทําใหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไมเปนไปตามที่

กําหนดไว 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี คือ อําเภอเวียงสระ อําเภอบานนาสาร อําเภอ

บานนาเดิม อําเภอพระแสง อําเภอเคียนซา และอําเภอชัยบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 157 โรง 

ซึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 (2557 : 24 – 29)  ไดกลาวถึงปญหา

และจุดที่ควรพฒันาในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2558 – 2561 คือ ดานการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - Net) ช้ัน ป.6, ม.3 สวนใหญตํ่ากวาเปาหมาย

และตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ

ผูเรียน (NT) ดานการคิดคํานวณและดานเหตุผลมีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่า คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน

ใฝรูใฝเรียน จากผลการประเมินตนเองอยูในระดับตํ่า ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ ทักษะการใช

เทคโนโลยีจากผลการประเมินตนเองตํ่ากวาเปาหมาย (อยูในระดับ 2) ผูเรียนอานรูเรื่องและสื่อสารได

ไมครบ 100 % ทักษะดานการคิดจากผลการประเมินตนเองช้ัน ป. 2 ตํ่ากวาช้ันอื่น พบผูเรียนในสังกัด

อานไมคลองเขียนไมคลองจํานวนมาก กลาวคือ ช้ัน ป.2 อานไมคลองและอานไมได รอยละ 17.85 

ช้ัน ป.2 เขียนไมได รอยละ 25.50 ช้ัน ป.3 เขียนไมไดรอยละ 19.96 ช้ัน ป. 4 อานไมคลอง และอาน

ไมได รอยละ 18.55 ช้ัน ป. 4 เขียนไมไดรอยละ 17.62 ช้ัน ป. 5 อานไมคลองรอยละ 22.21 และช้ัน 

ป. 5 เขียนไมคลองรอยละ 20.52 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาผูเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีปญหาและมีจุดที่ควรพัฒนาในดานคุณภาพของผูเรียน 

ซึ่งสอดคลองกับคุณภาพและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานทักษะการเรียนรู 

และนวัตกรรม 2) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งเปน

หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียน 
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 เพื่อใหผูบริหารและครูผูสอนไดเห็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที ่21 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และมีทักษะทัดเทียมเปนที่ยอมรับของชาติอื่น 

และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 จําแนกตามเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ทําใหทราบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และ

นําผลที่ไดจากการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะของ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ซึ่งจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสริมสรางของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้น้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,359 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 อางถึงใน ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550 : 238) กําหนด

สัดสวนของกลุมตัวอยางเปนรายอําเภอ และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับฉลาก  

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกเปน 3 กลุม คือ 

   1. เพศ แบงเปน 

         1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

   2. ประสบการณการสอน แบงเปน 

    2.1 ตํ่ากวา 10 ป 

    2.2 10 ปข้ึนไป 

   3. วุฒิการศึกษา แบงเปน 

    3.1 ปริญญาตรี 

    3.2 สูงกวาปริญญาตรี  

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ในการวิจัยครั้งน้ีคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสรมิสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกเปน 3 ดาน คือ  

       1. การเสริมสรางทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

       2. การเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

       3. การเสริมสรางทักษะดานชีวิตและอาชีพ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

จากแนวคิดเรื่องทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที ่21 ซึ่งประกอบไปดวย ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะดานชีวิตและอาชีพ โดยสังเคราะหองคประกอบ

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ขององคกรภาคี เพื่อทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 แนวคิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ วิจารณ พานิช (2555) กรอบแนวคิด

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21ของ EnGauge พัฒนาข้ึนโดย Metiri Group (2003) และ The Learning 

Point Association ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที ่21 ของวรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ 

(2554) ทักษะของผูเรยีนในยุคศตวรรษที ่21 ของ สุพรรณา เพ็ชรรักษา และสมเกียรติ กอบัวแกว (2558) 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญจากงานวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน (2556) และ

องคประกอบทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนจากงานวิจัยของ สุนีย ชัยสุขสังข (2557) โดยพิจารณา

จัดองคประกอบบูรณาการกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (2551) ซึ่งสังเคราะหไดตัวแปรในการวิจัย 3 ดาน คือ บทบาทของผูบริหารในการ

เสริมสรางทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะ

ดานชีวิตและอาชีพ ดังภาพที่ 1.1 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. เพศ  

1.1 เพศชาย 

 1.2 เพศหญิง 

2. ประสบการณการสอน  

 2.1 ตํ่ากวา 10 ป 

 2.2 10 ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษา  

 3.1 ปริญญาตร ี

 3.2 สูงกวาปรญิญาตร ี

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู

ของครู 3 ดาน คือ 

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม   

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ   
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สมมุติฐานในการวิจัย 

 

 ครูที่มีเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษาตางกัน มีการรับรูเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1. บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บคุคลในตําแหนงแสดงออกตามตําแหนง หนาที่ที่ตนดํารงอยู

หรือตามความมุงหวังของสังคม เปนพฤติกรรมที่แสดงออกจริงและสามารถสังเกตได จัดเปนบทบาท

ที่ปฏิบัติจริง และพฤติกรรมที่บุคคลอื่นตองการใหบุคคลในตําแหนงน้ัน ๆ แสดงพฤติกรรมออกมา 

 2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออก

ตามคุณสมบัติประจําตําแหนงและหนาทีค่วามรับผิดชอบในงานภายในสถานศึกษา ซึ่งไดระบุไวอยาง

ชัดเจน เพื่อเปนกรอบใหผูบริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติตามอยางครบถวน และสงผลตอการบริหารจดัการ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

 3. ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ทักษะที่บุคคลตองใชในการดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งทางสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยางรวดเรว็ รุนแรง และกวางขวางเพื่อใหสามารถ

ใชชีวิตไดอยางมีความสุข ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

และทักษะชีวิต และอาชีพ 

 4. เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ   

 5. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกตามคุณสมบัติประจําตําแหนง และหนาที่

ความรับผิดชอบในงานภายในสถานศึกษา ซึ่งไดระบุไวอยางชัดเจนเพื่อเปนกรอบใหผูบริหารสถานศึกษา

ไดปฏิบัติตามอยางครบถวน และสงผลตอการบรหิารจัดการสถานศึกษาในการสงเสรมิใหผูเรยีน เกิดทักษะ

แหงศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

  5.1 บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเสริมสรางทักษะดานการ

เรียนรูและนวัตกรรมของผูเรยีน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียน

เกิดทักษะการสรางสรรคความคิดใหม ๆ จากตนเอง และทีมงาน การพัฒนานวัตกรรม การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การตัดสินใจและการแกปญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการทํางานรวมกับผูอื่น 
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เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลงานและจัดใหมีกิจกกรมเชิดชูเกียรติผูเรียนที่มีผลงานดีเดน พรอมทั้ง

ใหการชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา และสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยประสานความรวมมือจาก

ผูมีสวนรวม และจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ตลอดจนมีการนิเทศ 

ติดตาม การดําเนินงานเสริมสรางทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนอยางตอเน่ือง     

  5.2 บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเสริมสรางทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน โดยการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี โดยการสนับสนุนและเอื้ออาํนวยใหผูเรียนสามารถเขาถึง และใชสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี 

เครื่องมือสื่อสารไดอยางมีประสทิธิภาพ สงเสริมใหผูเรยีนใชเครือขายทางสงัคมอยางถูกตอง เหมาะสม 

สามารถวิเคราะหและสรางสือ่ได จัดใหมีกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวม หรือเปนผู

ดําเนินกิจกรรม อีกทั้งสงเสริมใหครูไดรบัการพัฒนาและใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนรู ตลอดจนการสรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอ

การพัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน    

  5.3 บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเสริมสรางทักษะดานทักษะชีวิตและ

อาชีพของผูเรียน โดยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ

จัดกิจกรรม โดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการหรือเปนผูรับผิดชอบ ไดแสดงออกถึงภาวะผูนําและบทบาท

หนาที่ที่รับผิดชอบผานการทํางานที่หลากหลายอยางอิสระ สามารถจัดการและรับมือตอสถานการณ

ตาง ๆ ได เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและสามารถปรับตัวใหสอดคลอง

กับบริบทของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม จัดใหมีกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางบุคคล 

สรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย โดยเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณ

ตรงและไดแสดงผลงาน/ความสามารถพิเศษ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเปนประโยชนและ

สามารถจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ประสบการณการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่สอนของคร ูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 แบงเปน 2 กลุม คือ ตํ่ากวา 10 ป และ 10 ปข้ึนไป 

 7. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่ผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษา

ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตร ี



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 ของผูเรียนตามการรับรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 

        1.1 ความหมายของบทบาท 

        1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

        1.3 ประเภทของบทบาท 

      2. แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา 

        2.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

        2.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

      3. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

   3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

        3.2 กรอบแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   3.3 ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

      4. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

        4.1 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

        4.2 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

        4.3 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

      5. บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

        5.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

        5.2 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

        5.3 ภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

      6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

        6.1 งานวิจัยในประเทศ 

        6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทเปนแนวคิดทางดานสังคมวิทยา และจิตวิทยาพฤติกรรมที่นํามาใช 

ในการศึกษาบุคคลในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมการมีปฏิสัมพันธ และความเกี่ยวของกันทางสังคม 

จะมีผลตอบทบาททีบุ่คคลดํารงอยูบคุคลหน่ึงอาจมีหลายบทบาทข้ึนกับสถานการณ และสถานภาพบุคคล

เปนอยูในการแสดงพฤติกรรมไดเหมาะสมบทบาทอาจเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย บทบาทที่กลุมสังคม

รวมกําหนดข้ึน มีทั้งบทบาทที่เกิดข้ึนตามวิถีทางกฎหมายหรือบทบาทอื่นที่แบบแผนพฤติกรรมกําหนด

ข้ึนตามความตองการหรือการยอมรับของสมาชิกเปนสําคัญ 

 บทบาท (Role) มีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลที่มีผลกระทบ มีคุณคา

หรือมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น เริ่มต้ังแตเกิดมาและดํารงชีวิตอยูในสังคม ลวนมีบทบาทแตกตางกันไป

หลายสถานะ 

 ความหมายของบทบาท 

 ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับบทบาทไว ดังน้ี 

 กรรณิกา ไผทฉันท (2556 : 10) ไดใหความหมายของบทบาทไววา บทบาท หมายถึง การทํา

หนาที่ หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหวังใหบุคคลน้ันกระทํา หรือการประพฤติปฏิบติัของบุคคล

ตามหนาที่หรือตําแหนงที่มีอยูในสถานการณ เมื่อเราเปนอะไรสักอยางหน่ึงสิ่งที่เราทําตองมาคูกับสิ่ง

ที่เราเปน 

 สุชาวดี พรหมเสน (2557 : 11) ไดใหความหมายของบทบาทไววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรม

ของบุคคลที่แสดงออกตามบทบาทที่ไดรับ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานการณน้ัน ๆ 

โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม 

 อิสมาแอล เจะเล็ง (2557 : 35) ไดใหความหมายของบทบาทไววา บทบาท หมายถึง ภาระหนาที ่

และการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการดูแลการดําเนินกิจกรรมในองคกรใหดําเนินไปตามความคาดหวัง

ในขอบเขตของความเปนจริงในฐานะและตําแหนง 

 Rule (1987 : 2 - 9 อางถึงใน กรรณิกา ไผทฉันท, 2556 : 14) ไดสรุปความหมายของบทบาท

ไว 3 ประการ ดังน้ี 

  1. บทบาท คือ ปทัสถาน ความคาดหวัง ขอหาม ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันกับตําแหนงทางสงัคมที่กําหนดให บทบาทตามความหมายน้ีคํานึงถึงตัวบุคคล

นอยที่สุดแตมุงที่การบงช้ีหนาที่อันควร 

      2. บทบาท คือ ความคิดเห็นของบุคคลผูดํารงตําแหนงเองที่คิดและกระทําเมื่อดํารง

ตําแหนงน้ัน 
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  3. บทบาท คือ การกระทําของบุคคลแตละคน ที่กระทําใหสัมพันธกับโครงสรางของสังคม 

หรือกลาวอีกนัย คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงน้ัน ๆ 

 Levinson (1983 : 30 อางถึงใน อุบลรัตน ปจฉา, 2557 : 13) ไดสรุปความหมายของบทบาท 

ไวดังน้ี 

  1. บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความคาดหวัง ขอหาม ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ ที่มี

ลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยูกับตําแหนงทางสังคมที่กําหนดให บทบาทตามความหมายน้ี

คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด แตมุงไปที่การบงถึงหนาที่อันควรกระทํา 

  2. บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผูดํารงตําแหนงเองที่คิดและทํา เมื่อดํารง

ตําแหนงน้ัน ๆ 

  3. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตละคนที่จะกระทํา โดยใหสัมพันธกับโครงสราง

ทางสังคม จะกลาวอีกนัยหน่ีง ก็คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงน้ัน 

 จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมาน้ี อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล

ในตําแหนงแสดงออกตามตําแหนง หนาที่ที่ตนดํารงอยู หรือตามความมุงหวังของสังคม เปนพฤติกรรม

ที่แสดงออกจริงและสามารถสังเกตได จัดเปนบทบาทที่ปฏิบัติจริง และพฤติกรรมที่บุคคลอื่นตองการ

ใหบุคคลในตําแหนงน้ัน ๆ แสดงพฤติกรรมออกมา 

 ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 

 ไดมีผูกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทไวในหลายลักษณะ ดังน้ี 

 ดุสิต จันทรผง (2553 : 13) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทไว ดังน้ี 

 บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล ซึ่งอยูในฐานะหรือตําแหนง หรือมี

สถานภาพอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งสังคมไดกําหนดใหมีหนาทีต่องปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพเปนสิ่งที่

ควบคูกันน่ันก็คือ สถานภาพจะกาํหนดวา บุคคลน้ัน ๆ มีหนาที่ตองปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร สวนบทบาท

เปนการปฏิบัติตามหนาที่ที่สังคมไดกําหนดไว ในแตละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะสอดคลองกับ

บรรทัดฐานของสังคมในสถานภาพหน่ึง ๆ บุคคลอาจจะตองแสดงบทบาทมากมาย 

 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสวนใหญจะพิจารณากันใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

  1. ลักษณะโครงสรางทางสังคม  

       2. ลักษณะแนวปฏิสัมพันธทางสังคม  

 ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 15) ไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทไว ดังน้ี 

  1. ทฤษฎีของลินตัน (Ralph Linton’s Role Theory) กลาววา บทบาท หมายถึง ตําแหนง

หรือสถานภาพเปนตัวกําหนดบทบาท เชน บุคคลที่มีตําแหนงเปนครูแสดงพฤติกรรมเปนตัวอยางแก

ลูกศิษย 
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  2. ทฤษฎีของโฮแมน (Homann’s Role Theory) กลาววา บทบาทของบคุคลจะเปลี่ยน

บทบาทไปตามตําแหนงเสมอ เชน ตอนกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือเพราะตําแหนงเปนครู ตอนเย็น

แสดงบทบาทเปนเรียนหนังสือ เพราะมีตําแหนงเปนนิสิตภาคสมทบดวย 

  3. ทฤษฎีของพารสัน (Parson’s Role Theory) กลาววา บทบาทเปนความสัมพันธ

ระหวางมนุษยในสังคม ทําใหมนุษยตองเพิ่มบทบาทของตนเอง เชน บุคคลที่มีเพื่อนมากก็ตองแสดง

บทบาทมากข้ึน 

  4. ทฤษฎีของกูด (Good’s Role Theory) กลาววา บทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรม

ที่เกี่ยวของกับหนาที่ของแตละบุคคล และบทบาทดังกลาวควรเปนไปตามขอตกลงที่มีตอสังคมน้ัน 

  5. ทฤษฎีของเมอรตัน (Merton’s Role Theory) กลาววา บทบาทของบุคคลแตละคน

จะตองมีตําแหนงและมีบทบาทควบคูกันไป ที่ข้ึนอยูกับบทบาททางสังคมที่เขาสังกัดอยู 

  6. ทฤษฎีของกูสกิน (Guskin’s Role Theory) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลแตละคน

คือ ผลที่ไดจากตําแหนงทางสังคมของเราน่ันเอง และทฤษฎีบทบาทจัดเปนขอตกลงประการแรกที่สถาบัน

ตาง ๆ ในสังคม คาดหวังวาบุคคลที่ไดรับตําแหนงตาง ๆ ควรปฏิบัติอยางไร 

 Getzels and Guba (1968 : 56 อางถึงใน อภิชาติ ใจซื่อ, 2557 : 14) ไดนําเสนอทฤษฎี

ระบบสงัคมที่มีแนวความคิดวา พฤติกรรมของบุคคลในสงัคม คือ หนาที่ของปฏิสัมพันธระหวางบทบาท

กับบุคลิกภาพ รูปแบบของระบบสังคมดังกลาว ประกอบดวย สวนประกอบ 2 มิติ คือ 

  1. มิติสถาบัน ประกอบดวย 

   1.1 สถาบัน เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนมาเพื่อความอยูรอด 

   1.2 บทบาท เปนตําแหนงหนาทีใ่นสถาบันที่ผูสวมบทบาทมีทั้งสิทธิและหนาที ่บทบาท

แตละบทบาทเกี่ยวของกันและกัน เปนสวนประกอบซึ่งกันและกัน เพื่อทําหนาที่ไดสมบูรณในสถาบัน

น้ัน ๆ 

   1.3 ความคาดหวัง เปนความคิดของบุคคลที่มีบทบาทน้ัน ความคาดหวังอาจจะมาจาก

บุคคลที่สวมบทบาทหรือคนอื่นที่อยูภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบัน 

  2. มิติบุคคล ประกอบดวย 

   2.1 บุคคล หมายถึง มนุษยที่มีลักษณะแตกตางกัน ทั้งในดานสรีรวิทยา และจิตวิทยา 

บุคลิกภาพ และความตองการตางกัน 

   2.2 บุคลิกภาพ เปนโครงสรางของบคุคลในเชิงจติวิทยาเปนองคประกอบที่เปนพลวัต

ภายในตัวบุคคล ประกอบดวย ความตองการเปนหลัก ความตองการจะเปนตัวควบคุมการตอบสนอง

ของบุคคลตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับคานิยม ความเช่ือ ความรู ความสามารถของแตละ

บุคคล 
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  2.3 ความตองการ เปนความโนมเอียงที่จะกระทําอยางใดอยางหน่ึงตอเปาหมาย และ

หวังผลสําเร็จในความตองการน้ัน  

 จากทฤษฎีทั้งหลายที่กลาวมาน้ี อาจกลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ที่ปฏิบัติจริงตามหนาที่ ซึ่งไดรับการแตงต้ังหรอืการยอมรบัจากสังคม การแสดงออกของบทบาทจะข้ึน 

อยูกับสถานการณ อีกทั้งยังรวมถึง การแสดงออกในดานที่เกี่ยวของกับคําพูด ลักษณะ ทาทาง การตอบสนอง 

กริยา อาการตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นทราบวา ตนเองกําลังทําหนาที่อะไร มีตําแหนง หรือฐานะทางสังคม

อยางไร 

 ประเภทของบทบาท 

 ไดมีผูแบงประเภทของบทบาทไวในหลายลักษณะ ดังน้ี 

 ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 24) ไดแบงบทบาทออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  1. บทบาทที่คาดหวัง เปนบทบาทหนาที่ที่สังคมเปนผูกําหนดใหตองปฏิบัติ จะกําหนด

หรือคาดหวังโดยสังคม กฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมน้ัน บทบาทที่คาดหวัง ไดแก 

บทบาทในอุดมคติ บทบาทที่ถูกกําหนด บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่ถูกคาดหวัง  

  2. บทบาทที่เปนจริง คือ บทบาทที่แสดงหรือปฏิบัติออกมาจริง เมื่อบุคคลอยูในบทบาท

หรือตําแหนงน้ัน ในสังคมหน่ึง ๆ  บุคคลจะแสดงบทบาท ซึ่งเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบุคคลอื่น

ที่แตกตางกนัถาตําแหนงน้ัน ๆ แตกตางกัน 

 Linton (1945 อางถึงใน ดวงกมล กิ่งจําปา, 2555 : 24) ไดจําแนกบทบาทออกเปน 5 ประเภท 

ไดแก  

  1. บทบาทตามเพศและบทบาทตามวัย ไดแก บทบาทของผูชาย ผูหญิง เด็ก ผูใหญ เปนตน 

ซึ่งเปนบทบาทที่มีอิทธิพลตอการกระทําของเราตลอดชีวิต 

  2. บทบาททางอาชีพ ไดแก บทบาทของพอคา ครู ทนายความ เปนตน บทบาทประเภทน้ี

สามารถเปลี่ยนแปลงได อิสระเสรีมากกวาบทบาทประเภทอื่น 

  3. บทบาทเกียรตินิยม ไดแก บทบาทของหัวหนา ลูกนอง คนรับใช เปนตน  

  4. บทบาทของครอบครัว ไดแก บทบาทแมบาน พอ ลูก เปนตน 

  5. บทบาทในกลุมหรอืทีท่ี่มีความสนใจคลาย ๆ  กัน ไดแก บทบาทของสมาชิกในกลุมชน

ตาง ๆ เปนตน 

 พนิดา เทียมเทศ (2556 : 13) ไดจําแนกประเภทของบทบาทออกเปน 5 ประเภท คือ 

  1. บทบาทตามที่กําหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุม หรือองคกรกําหนดไววา เปน

รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหนงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม กลุม หรือองคกรน้ัน ๆ 

  2. บทบาทที่ผูอื่นคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผูเกี่ยวของ

คาดหวังวาผูอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ 
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  3. บทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคล

ผูอยูในตําแหนงคิด และเช่ือวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู 

  4. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมทีผู่อยูในตําแหนงไดปฏิบัติหรือแสดงออกมา

ใหเห็น ซึ่งมักจะเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนงน้ัน 

  5. บทบาทที่ผูอื่นรับรู หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ

บทบาทของผูอยูในตําแหนง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรูและรับรูที่ผิดไปจากความเปนจริงได 

 จากประเภทของบทบาทขางตนที่นักวิชาการไดใหไวน้ัน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาท

สามารถจําแนกไดหลายลักษณะตามทัศนะของผูแบง ทั้งน้ีบทบาทสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ 

คือ บทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่เปนจริง ซึ่งการแสดงออกถึงบทบาทน้ัน ตองคํานึงถึงสถานภาพ

ของบุคคลในการแสดงออกหรือปฏิบัติ  

     

แนวคิดเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษา 

 

 ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งคุณภาพการศึกษาในแตละสถานศึกษาน้ัน จึงข้ึนอยูกับ

ความเปนผูนํา ความสามารถ การการแสดงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน ๆ โดยผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี  

 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลสําคัญที่มีอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษา ดวยความสําคัญของตําแหนงน้ัน 

นักวิชาการไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไว ดังน้ี 

 พิษณุ คนซื่อ (2550 : 10) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนทางการเพื่อดําเนินการบริหารทรัพยากรตาง ๆ 

ภายในสถานศึกษาใหบรรลุนโยบาย วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิชาสุทธ์ิ ทิพยวงศ (2557 : 11) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหาร

สถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่บังคับบัญชา ซึ่งดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา

ที่มีบทบาทการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 

 พระครูวิจิตรธรรมโชติ (2550 : 5) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหาร 

หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ ตลอดจนดํารงตําแหนงช้ันสูงในองคกรหน่ึง 

และในการบริหารจะตองมีบุคคลหน่ึงทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงาน ซึ่งตองเปนผูที่มีศาสตรและศิลป 
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มีความสามารถบริหารงานไดทุกสาขา ไมวาจะเปนการธนาคาร อุตสาหกรรม ธุรกิจ การศึกษา ถาเปน

โรงเรียน ผูบริหารก็คือ ครูใหญหรืออาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ 

 วิรัตน รัตนกําเนิด (2551 : 20) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหาร คือ 

ผูที่ดูแล รักษา พัฒนาองคกรใหดํารงอยูดวยความมั่นคงเจริญกาวหนา และใชความรูความสามารถ 

ความพยายาม ปฏิบัติหนาที่ใหองคกร โดยหลักการและเหตุผลเปนที่ยอมรับและประยุกตใชแนวคิด

ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารมาผสมผสาน เพื่อจะพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ ผูบริหาร

ที่จะเปนผูที่ทํางานประสบผลสําเร็จตองรูและเขาใจบทบาทของตนเองวา ควรปฏิบัติอยางไรตองาน

ที่รับผิดชอบ เพื่อการบริหารเปนไปอยางราบรื่นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

 ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวนรวมรับผิดชอบอยางใกลชิด

ตอการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางของการนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงผูนําทางวิชาการ โดยตองใหความสําคัญตอการสงเสรมิและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูอํานวยความสะดวก

ใหแกบุคลากรในสถานศึกษา และตองเปนผูที่เกี่ยวของในการสรางความประสานสัมพันธอันดีกับทุกฝาย 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สงเสริมการจัดสภาพแวดลอม

ใหเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ิน สนับสนุนการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี การสื่อสารมาใชในการเรียนรู 

 อภิชาติ ใจซื่อ (2557 : 17) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไววา ผูบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง ครูใหญหรืออาจารยใหญ หรือผูอํานวยการที่ทําหนาที่ในการเปนผูนําองคการ ดูแล ควบคุม 

และดําเนินการใหนโยบายหรือแผนที่วางไวบรรลุวัตถุประสงค และดําเนินกิจการตาง ๆ ขององคกร

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากความหมายของผูบริหารสถานศึกษาที่กลาวมาขางตนน้ี อาจกลาวสรุปไดวา ผูบริหาร

สถานศึกษา คือ บุคคลที่ไดรับตําแหนงใหดํารงตําแหนงเปนทางการ และเปนผูที่มีบทบาทหนาที่ในการ

บริหารจัดการศึกษาในถานศึกษา เพื่อดําเนินการบริหารทรพัยากรตาง ๆ  ภายในสถานศึกษาเพื่อบรรลุ

นโยบาย วัตถุประสงคที่สถานศึกษากําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือน 

ผูนําและผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 บทบาทของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุน สงเสริมใหการบริหารงานในบทบาทหนาที่ 

ของผูบริหารประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ไวดังน้ี 
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 ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 16 - 18) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารการศึกษาไว 5 ประการ 

ดังน้ี 

  1. ในดานวัตถุประสงค ผูบริหารการศึกษาควรมีบทบาทและหนาที่ ดังน้ี 

   1.1 กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษา แลวกําหนดเปนจุดมุงหมาย 

ทางการบริหาร 

         1.2 ระลึกเสมอวาอะไรที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียน 

         1.3 สงเสริมสนับสนุนบคุลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตามเปาหมาย และวัตถุประสงค

ทางดานการศึกษา 

         1.4 ทําใหบุคลากรทางการศึกษายอมรบัเปาหมายทางการศึกษา ทั้งจุดมุงหมายทัว่ไป 

และจุดมุงหมายเฉพาะ และใหทุกคนแบงจุดมุงหมายสูการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

         1.5 คนหาวิถีทางที่มีสําหรับทําใหเปาหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

         1.6 หาวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และกอใหเกิด

ความสามัคคีข้ึนในระหวางบุคลากรทางการศึกษาเดียวกัน 

  2. ในดานการวางแผน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

   2.1 ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานไวลวงหนา โดยผานการเลือกแนวทางที่ดี

ที่สุด 

         2.2 กําหนดผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

         2.3 ทําความกระจางในสิ่งที่ตองการใหสัมฤทธ์ิผลและวิธีการ 

         2.4 วางแผนสําหรับผลสัมฤทธ์ิและการปรับปรุงระบบคานิยมของสังคม 

         2.5 ทํางานใหยืดหยุน เพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กับการ

เปลี่ยนแปลงของชีวิต 

         2.6 ทําแผนใหสมบูรณ 

         2.7 ทบทวนแผนอยางสม่ําเสมอ 

         2.8 ทําแผนการศึกษาใหเขากับแผนของประเทศ 

         2.9 รางแผนโดยการต้ังอยูบนพื้นฐานการวิจัย 

         2.10 ทําแผนใหเปนจริง และปฏิบัติได 

         2.11 ใชบริการของผูเช่ียวชาญ 

         2.12 ทําใหบุคลากรการศึกษาทุกคนเขาใจแผน 

      3. ในดานการจัดการองคกร ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

         3.1 วางโครงสรางของการจัดองคการ รูปแบบของตําแหนง และความสัมพันธ 

         3.2 กําหนดตําแหนงของบุคลากร โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย 
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         3.3 กําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร 

         3.4 สงเสริมพฤติกรรมกลุมสูผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงคทางการศึกษา โดยผานทาง 

การปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อความหมาย และการประเมินผล 

         3.5 กอใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยของกลุม โดยผานทางความสัมพันธที่ดี การแสดงออก

ดวยตนเอง และการพัฒนาตนเอง 

         3.6 กอใหเกิดบรรยากาศที่ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน 

         3.7 ทําใหองคการเกิดบรรยากาศที่ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน 

         3.8 สงเสริมประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อทําใหวัตถุประสงคสัมฤทธ์ิผล 

         3.9 คงไวซึ่งมิตรภาพ ความเคารพ และความมั่นใจในระหวางบุคลากร 

      4. ในดานการปฏิบัติงาน ผูบริหารการศึกษาควรมีหนาที่ ดังน้ี 

         4.1 แนะนําบุคลากร 

         4.2 แนใจวากิจกรรมทั้งหลายดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

         4.3 ประสานงานองคประกอบตาง ๆ ที่ครอบคลุมทิศทางของการทํางาน 

         4.4 ไดผลงานจากการทํางานมากที่สุด โดยลงทุนนอยที่สุด 

         4.5 เคารพความรู บุคลิกภาพ และเกียรติของบุคลากรทุกคน 

         4.6 ทําใหบุคลากรเคารพตนเอง และมีความพึงพอใจในตนเอง 

         4.7 กอใหเกิดความสามัคคีในพลังทางกาย สังคม และเศรษฐกิจ 

         4.8 เปนผูประสานระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง 

         4.9 เปนผูประสานในเรื่องหลักสูตร วิธีสอน กฎ ระเบียบ บรรยากาศ 

         4.10 ใชอํานาจและหนาที่ตัดสินใจในกิจกรรมของบุคลากร 

         4.11 ทําใหบุคลากรรับผิดชอบตองานที่ตนเองกระทํา 

         4.12 กําหนดข้ันตอนของปญหาเพื่อการแกปญหา 

         4.13 ใชวิธีการแกปญหาจากผลการอภิปรายของกลุม 

         4.14 เขาใจความรูสึกและการตัดสินใจของบุคลากร และหลีกเลี่ยงการใชความคิดเห็น

ของตนเองแตผูเดียว 

      5. ในดานการประเมินผล ผูบริหารการศึกษาควรมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

         5.1 ประเมินผลกระบวนการทั้งดานคุณภาพและปริมาณ โดยเปรียบเทียบมาตรฐาน 

และคานิยมที่กําหนดไว 

         5.2 คนหาจุดออน และแกไขจุดออนดังกลาว 

         5.3 รูจุดแข็งของบุคลากร 

         5.4 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน และตัวบุคลากร 
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         5.5 ประเมินผลเพื่อกอใหเกิดความพอใจทางจิตวิทยา และปรับปรุงทักษะในเรื่อง

มนุษยสัมพันธ 

         5.6 กอใหเกิดความเขาใจแกประชาชน เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

         5.7 ประเมินเจตคติของประชาชน เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

         5.8 ทําการประเมินผลอยางตอเน่ืองเปนระบบ และเปนปรนัย 

         5.9 สงเสริมการประเมินผลตนเอง และการปรับปรุงตนเองในตัวบุคลากร 

 วิชาสุทธ์ิ ทิพยวงศ (2552 : 11) ไดกลาววา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตองสนับสนุน

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

 ทองทิพภา วิริยะพันธุ ( 2551 : 3) ไดกลาวไววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจัดกิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบ ดวยเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

โดยการใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติงานดวยจิตรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ภารดี อนันตนาวี (2552 : 260) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง แบบแผน

พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังอยางมีเหตุผลตามตําแหนงที่มีข้ึนในหนวยงาน 

 Rolls (1995 : 104 – 105 อางถึงใน ดวงกมล กิ่งจําปา, 2555 : 10) กลาววา บทบาทผูบริหาร 

เปนงานที่เปลี่ยนสภาพผูนํา เพื่อตองการปฏิรูปผูบริหารใหมีรูปโฉมในคุณลักษณะผูนํา เช่ียวชาญในวินัย

การเรียนรูตามแนวคิดของ Senge (1990) ที่จําเปนในการบริหารองคการเรียนรู ซึ่งเปนความคาดหวัง

ที่ตองการใหผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดข้ึน โดยฝกฝนของผูนําที่สรางองคการเรียนรูผานการพัฒนา

บุคลากรผูรวมงานใหตอบสนอง ดังน้ี 

  1. บทบาทผูนําในการสรางความคิดเชิงระบบ ที่คาดหวังใหผูตามเกิดความเขาใจความเปน

ทั้งหมด  

  2. บทบาทผูนําในการสรางการมุงสูความเปนเลิศที่คาดหวังใหผูตามเกดิการบํารุงนํ้าใจ 

การยอมรับ การมอบอํานาจ ความไววางใจ เปดเผยตนเอง ทํางานเพื่อเกียรติศักด์ิ ความอิสระ ความสามารถ

ที่บรรลุผล เจริญเติบโต สนับสนุนทางเลือก ระยะเวลาในการสรางความผิดพลาด สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

การเรียนรู ความรับผิดชอบ ความสัมพนัธสวนตนและผูอื่น จุดประสงคและสมมุติฐานที่ทาทาย  

  3. บทบาทผูนําในการสรางแบบแผน วิธีคิดที่คาดหวังใหผูตามมีนวัตกรรมจุดประสงค 

และสมมุติฐานที่ทาทาย  

  4. บทบาทผูนําในการสราง และสานวิสัยทัศนที่คาดหวังใหผูตามมีความรูสึกในเปาหมาย 

สวนบุคคล / คุณคาการเปนภาคี แรงจูงใจ ความชัดเจน รวมพัฒนาวิสัยทัศน ผูกพัน และความรวมมือ  

        5. บทบาทผูนําในการสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมที่คาดหวังใหผูตามรวมออกแบบ

การแสดงออกโดยตนเอง การชวยเหลอื ขบวนการสรางสรรค การเปนสังคมเดียวกัน และความสัมพันธ  
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 Gorton (1988 : 71 อางถึงใน อุบลรัตน ปจฉา, 2557 : 19) ไดสรุปบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาไว 6 ประการ คือ 

       1. บทบาทในฐานะผูบริหารจัดการ 

       2. บทบาทในฐานะเปนผูนําในดานการสอน หรือดานวิชาการ 

       3. บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัย 

       4. บทบาทในฐานะผูสงเสริมมนุษยสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจและบรรยากาศ 

       5. บทบาทในฐานะเปนผูประเมินผล 

       6. บทบาทในฐานะเปนผูแกปญหาความขัดแยง 

 The Wallace Foundation, (2012 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 307) เปนมูลนิธิ 

ใหทุนสนับสนุนโครงการสงเสริมความเปนผูนําการศึกษาใน 24 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวทาง

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรนําไปใชมี 5 ประการ ดังน้ี 

  1. การสรางวิสัยทัศน เพื่อความสําเร็จทางวิชาการสําหรับนักเรียน การนําวิสัยทัศน

สูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจ และมีสวนรวมของบุคลากรในการมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

      2. สรางบรรยากาศที่อบอุน เพื่อการศึกษาผูบริหารตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับ

ผูเรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียนและกิจกรรม บรรยากาศมีความสําคัญ

ที่เอื้อตอการเรียนการสอน และการเรียนรูของผูเรียน 

      3. การปลูกฝงภาวะผูนําใหกับบุคคลอื่น ทั้งครูในโรงเรียน ถือวาทรัพยากรสําคัญในการ

บริหาร การสรางใหครูเปนผูนําทางวิชาการจะสงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาไปสูคุณภาพ และมีมาตรฐาน

ทางการศึกษา 

      4. การปรับปรุงการเรยีนการสอน ผูบริหารที่มีประสิทธิผลจะมุงทํางานดวยความเอาใจใส

ในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุงถึงคุณภาพการสอน และใหบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวัง

ของผูเรียน และผูปกครอง 

      5. การบริหารจัดการกับคน ขอมูล และกระบวนการผูบริหารที่มีประสิทธิผล ซึ่งตองให

ความสําคัญกับบุคลากรทั้งครูบุคลากร และผูเรียน รวมทั้ง การนําขอมูลมาใชประโยชนตอการพัฒนา

สารสนเทศ เพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหาร 

 DerickMeado (2016 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 307 - 308) ผูเช่ียวชาญดานการสอน 

ไดเขียนบทความเรื่อง The Role of the Principal in Schools ไดสรุปบทบาทหนาที่ในโรงเรียน

ของผูบริหารสถานศึกษายุคใหมที่สําคัญ 9 บทบาท ดังน้ี 

  1. บทบาทในฐานะผูนํา ประกอบดวย การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ โครงการจัดหาทุน

อุปถัมภโรงเรียนการพัฒนาการประเมินผลครูผูสอน และนโยบายการพัฒนาโรงเรียน เปนตน 
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  2. บทบาทในฐานะผูรักษาระเบยีบวินัยของผูเรียน งานสวนใหญของผูบริหาร การรักษา

ระเบียบวินัยของนักเรียนที่ผูบริหารตองสรางความเขาใจใหแกครูทุกคน และตองเปาหมายของการ

นําไปใชกับผูเรียนจะทําใหงานงายข้ึน 

  3. บทบาทในฐานะผูประเมนิ ผูบริหารสวนใหญตองมคีวามรบัผดิชอบในการประเมินผล

งานของครู โรงเรียนที่มีประสทิธิภาพจะตองมีครูผูสอนที่มีประสทิธิภาพ ผูบริหารตองจัดใหมีการประเมนิ

ตามกระบวนการดานคุณภาพครอูยางมคีวามเปนธรรม และตองช้ีใหเห็นทั้งจุดแข็งและจุดออนของการ

ปฏิบัติหนาที่ของครู 

      4. บทบาทในการพัฒนา การดําเนินงาน และการประเมินโครงการเปนหน่ึงบทบาทที่

ผูบริหารโรงเรยีนจะตองหาวิธีการพฒันาประสบการณของผูเรียนเพิ่มข้ึน โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ตองครอบคลุม เพื่อเปนแนวทางเดียวกันและตองมีการประเมินทุกป และพัฒนาเสมอถือวาเปนสิ่งจําเปน 

  5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายในเอกสารสําคัญอยางหนึ่ง

ของการบริหารโรงเรียน คือ คูมือนักเรียน ถือเปนตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังสามารถทําใหงานของผูบริหารงายข้ึน ใหนักเรียน ครู และผูปกครอง

ไดรูนโยบายและข้ันตอนการทํางานประสบผลสําเร็จได 

  6. บทบาทในการกําหนดตาราง การสรางตารางตองทําทุก ๆ ป ซึ่งจะเปนภาระงาน

ที่ผูบริหารตองการสรางข้ึนมาเอง ไดแก ตารางการตีระฆังการเขาเรียน ตารางการปฏิบัติงาน ตาราง

การใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตารางการใชหองสมุด ฯลฯ ตรงขามผูบริหารตองตรวจสอบแตละ

ตารางเหลาน้ัน วาไมทําใหบุคลากรแตละคนตองมีตารางมากเกินในแตละป 

  7. บทบาทในการจางครูใหม เปนหนาที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียน ตองจางหรือรับครู

และเจาหนาที่เขามาใหมในการทํางานไดอยางถูกตอง ดวยกระบวนการสัมภาษณหรืออบรมจึงเปนสิ่ง

สําคัญอยางย่ิง 

      8. บทบาทในการปกครอง และชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธที่ดีกับพอแมและสมาชิก

ในชุมชนสามารถเปนประโยชนกับคุณในความหลากหลายของพื้นที่ การสรางความสัมพันธกับบุคคล

และธุรกิจในชุมชนสามารถชวยใหโรงเรียนอยางมาก รวมถึงประโยชนที่ไดรับบริจาคเวลาสวนตัวและ

การสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 

      9. บทบาทในการมอบหมายงาน ผูนําหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนักอยูในมือที่ตอง

สั่งการลงไป ผูบริหารตองมีการมอบหมายงานบางอยาง ซึ่งเปนสิ่งจําเปน โดยมอบหมายใหกับบุคคล

ที่มีความรู และไววางใจผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไมมีเวลามากพอที่จะทําทุกอยางที่ตองการ

ทําดวยตัวเอง จึงตองพึ่งพาคนอื่น ๆ มาชวยทําเพื่อใหผลงานบรรลุผลสําเร็จ 

 



21 

 Grossman (2011 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 308) กลาววา เพื่อเปนการตอบสนอง

ตอความรับผิดชอบใหมเหลาน้ี สมาคมโรงเรียนภาวะผูนําระหวางรัฐ สรางชุดมาตรฐานการพัฒนาสําหรับ

ผูบริหารโดยกลุมองคกรที่เปนผูนําการศึกษาแหงชาติ ไดแก สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงชาติ 

สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงชาติ และสภาหัวหนาเจาหนาที่โรงเรียนของรัฐ ไดพัฒนาชุด

มาตรฐานการพฒันาผูบรหิารซึ่งไดนํามาใชในการพฒันาในป 2008 มีแนวทางที่ผูบริหารตองรับผิดชอบ

ตามบทบาท ดังน้ี 

      1. บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

      2. บทบาทในการออกแบบหลักสูตร การใชหลักสูตร การวัดผล และการประเมินผล 

      3. หลักความสัมพันธกับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

      4. บทบาทในการบริหารสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล และกลยุทธการวิเคราะหขอมลู 

      5. วิธีสรางแรงบันดาลใจบุคคลดวยวิสัยทัศนที่ใหผูเรียนสามารถเรียนรูในระดับสูงข้ึน 

     DoDEA 21 (2014 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 308 - 309) ไดนําเสนอเครื่องมือ

การประเมินเรื่อง Instructional Leadership : Self - Assessment and Reflection Continuum 

เปนเครื่องมือประเมินความเปนผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การกําหนด

ตัวช้ีวัดดานสมรรถนะและความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที ่21 มีบทบาท 4 ดานหลัก ดังน้ี 

  1. ผูนําโรงเรยีนในศตวรรษที่ 21 กําหนดใหมกีารกํากับดูแลดานการบูรณาการการเรียน

การสอนตอการประยุกตนวัตกรรมใหม ๆ มาใช และการประเมินผล ไดแก การใหคําแนะนําแนวคิด

ใหม ๆ สําหรับครูผูสอนเกี่ยวกับการใชหองเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนใหการเรียนการสอน

สอดคลองกับปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 

      2. มีการนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครู เพื่อการเรียนรู

ของผูเรียน ไดแก นําไปใชในหองเรียน สงเสริมใหครู นักเรียนใชเครื่องมือทางดิจิตอลอยางมีประสิทธิผล 

และใชอยางตอเน่ือง รวมทั้ง การประเมินประเมินความพรอมของโรงเรียนที่จะนําทักษะทางดิจิตอล

มาใช 

      3. ใหโอกาสแกครูไดพิจารณาไตรตรอง กําหนดจุดมุงหมาย และการรวมมือกัน เพื่อให

เกิดการเรียนรูอยางมืออาชีพในสภาพแวดลอมที่มคีวามเสีย่งแลวสามารถนํามาเปนโอกาส ไดแก ใหครู

กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน และดานการประเมินผล และใหนํา

ผลการวิจัยมาใชประโยชน รวมทั้ง เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูอยางมืออาชีพไดอยางแทจริง 

      4. ตองจัดสภาพแวดลอมบนพื้นฐานยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนศูนยกลางการสงเสริม

ปฏิสัมพันธและความรูสึกที่ดีตอของชุมชน ไดแก การสรางสภาพแวดลอมของโรงเรียนเพื่อสนับสนุน

การสอน และการเรียนรูดานทักษะในศตวรรษที่ 21 กําหนดใหจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ และความนาเช่ือถือยืดหยุนภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากน้ีควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู
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ดานโลกมากข้ึน และออกแบบทางสิ่งแวดลอมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และ

ทักษะทางอาชีพ และเตรียมผูเรียนสําหรับการทํางานในอนาคต 

 จากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษามี 6 ดาน คือ บทบาทในฐานะผูบริหารจัดการ บทบาทในฐานะเปนผูนําในดานการสอน 

หรือดานวิชาการ บทบาทในฐานะผูรกัษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผูสงเสริมมนุษยสัมพันธ สรางขวัญ

กําลังใจและบรรยากาศ บทบาทในฐานะเปนผูประเมินผล และบทบาทในฐานะเปนผูแกปญหาความขัดแยง      

 

แนวคิดเก่ียวกับทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตองการทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อจะดํารงชีวิตไดในศตวรรษ

ที่ 21 ไดอยางมีความสุขและเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ การศึกษาจึงเปน

สวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที ่21 ใหแกเด็กและเยาวชน โดยเปลี่ยนเปาหมายการเรียนรู

จากเนนเรียนวิชาเพื่อไดความรู ไปสูการพัฒนาทักษะที่สําคัญตอชีวิตในยุคใหม ซึ่งตองเรียนใหเกิดทักษะ

เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 หนาที่ของครจูงึตองเปลี่ยนจากเนน “สอน” หรือสั่งสอนไปทาํหนาที่

จุดประกายความสนใจใฝรู (Inspire) แกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by 

Doing) ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21   

 ในอดีตการเรียนรูของมนุษยมีวิวัฒนาการมาจากการถายทอดความรูทางการประกอบอาชีพ

ภายในครอบครวั เพื่อสืบสานภูมิปญญาและองคความรูสูลูกหลานใหมีวิชาชีพ เพื่อดํารงชีวิตตอไปในอนาคต 

ตอมาเมื่อเกดิการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝงตะวันตก จึงเกิดการผลติสนิคาจํานวนมากมายเพื่อตอบสนอง

ความตองการความสะดวกสบายของมนุษย และเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการฝกฝน

ใหคนมีความถนัดทางวิชาชีพอยางใดอยางหน่ึง เพื่อตอบสนองการผลิตเปนจํานวนมาก และเพื่อคุณภาพ

ของสินคา  

 วิจารณ พานิช (2555 : 11 - 14) ไดเปรียบเทียบถึงบทบาทของการศึกษายุคเกษตรกรรม

ยุคอุตสาหกรรม และยุคปจจุบันที่เรียกวายุคความรู ไวใน 4 บทบาท อันไดแก เพื่อการทํางาน และ

เพื่อสังคม เพื่อฝกฝนสติปญญาของตน เพื่อทําหนาที่พลเมือง และเพื่อสืบทอดจารีตและคุณคา ดังน้ี 

 

เปาหมาย 

ของการศึกษา 

ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคความรู 

เพื่อการทํางานและ

เพื่อสงัคม 

ปลูกพืชเลี้ยงสัตวผลิต

อาหารเลี้ยงครอบครัว

และคนอื่นสราง

รับใชสงัคมผานงาน 

ที่ตองการความชํานาญ

พิเศษประยุกตใช 

มีบทบาทตอสารสนเทศ

ของโลก และสราง

นวัตกรรมแกบรกิาร
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เปาหมาย 

ของการศึกษา 

ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคความรู 

เครื่องมือเครื่องใช 

มีบทบาทในเศรษฐกิจ

ครัวเรือน 

วิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรเพือ่

ความกาวหนาของ

อุตสาหกรรมมบีทบาท

ตอช้ินสวนหน่ึงของ 

หวงโซการผลิต และ 

การกระจายสินคาที่ยาว 

ใหม ๆ เพื่อสนอง 

ความตองการ และ

แกปญหามีบทบาท 

ในเศรษฐกิจโลก 

เพื่อฝกฝนสติปญญา

ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนวิชาพื้นฐาน 3R 

(Reading, ‘riting, 

‘rithmetic) หากได 

เรียน 

 

เรียนการเกษตรกรรม 

และทักษะทางชาง 

 

 

 

 

เรียนรูทักษะดานการ 

จัดการ วิศวกรรม 

และวิทยาศาสตร 

(สําหรับคนช้ันสูง 

สวนนอย) 

เรียนรู “อานออก 

เขียนได” และคิดเลข

เปน” (เนนจํานวนคนมาก

ที่สุดเทาทีจ่ะทําได 

 

เรียนรูทักษะสําหรับ 

โรงงาน การคาและ 

งานในอุตสาหกรรม 

(สําหรับคนสวนใหญ) 

 

 

พัฒนาตนเองดวย 

ความรูผานเทคโนโลยี 

และเครือ่งมอืเพิม่ 

ศักยภาพ 

 

ไดรับผลประโยชนจาก

การทีง่านบนฐานความรู 

และผูประกอบการ

ขยายตัว และเช่ือมโยง

ไปทั่วโลก 

 

ใชเทคโนโลยีเปน 

เครื่องมืออํานวย 

ความสะดวกในการ 

เรียนรูตลอดชีวิต 

เพื่อทําหนาที่

พลเมือง 

 

 

 

 

ชวยเหลือเพื่อนบาน 

 

 

 

 

 

เขารวมกจิกรรมขององคกร

ทางสงัคมเพื่อประโยชน

ของชุมชน 

 

 

 

เขารวมในการตัดสินใจ

ของชุมชน และการ

ตัดสินใจทางการเมือง 

ทั้งโดยตนเอง และผาน

ทางกิจกรรมออนไลน 
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เปาหมาย 

ของการศึกษา 

ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคความรู 

เพื่อทําหนาที่

พลเมือง (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

มีสวนรวมในกจิกรรม

ของหมูบาน 

 

 

สนับสนุนบริการ 

ในทองถ่ิน และงาน 

ฉลองตาง ๆ 

เขารวมกจิกรรมดาน 

แรงงาน และการเมือง 

 

 

เขารวมกจิกรรมอาสา 

สมัคร และบริจาคเพื่อ 

การพัฒนาบานเมือง 

เขารวมกิจกรรมของโลก

ผานทางชุมชนออนไลน 

และ Social Network 

 

รับใชชุมชนทองถ่ิน 

ไปจนถึงระดับโลก 

ในประเด็นสําคัญ ๆ 

ดวยเวลาและทรัพยากร

ผานทางการสื่อสารและ 

Social Network 

เพื่อสบืทอดจารีต 

และคุณคา 

 

 

 

 

 

ถายทอดความรูและ

วัฒนธรรมเกษตรกรรม

ไปยังคนรุนหลงั 

 

 

 

อบรมเลี้ยงดูลูก หลาน

ตามจารีตประเพณีของ

ชนเผาศาสนา และ

ความเช่ือของพอ แม ปู 

ยา ตา ยาย 

เรียนรูความรูดานการคา 

ชาง และวิชาชีพ และ

ถายทอดสูคนรุนหลงั 

 

 

 

ธํารงคุณคาและวัฒนธรรม

ของตน ในทามกลาง 

ความแตกตางหลากหลาย 

ของชีวิตคนเมืองเช่ือมโยง

กับคนในวัฒนธรรมอื่นและ

ภูมิภาคอื่น ตามการ

ขยายตัวของการคมนาคม

และการสื่อสาร 

เรียนรูความรูในสาขา

อยางรวดเร็ว และ

ประยุกตใชหลักวิชาน้ัน

ขามสาขา เพื่อสราง

ความรูใหมและนวัตกรรม 

 

สรางเอกลักษณของคน

จากจารีต วัฒนธรรม 

ที่แตกตางหลากหลาย 

และเคารพจารีตและ 

วัฒนธรรมอื่น เขารวม

กิจกรรม ขามวัฒนธรรม 

ผสมผสานจารีตที่แตกตาง

หลากหลาย และความ

เปนพลเมืองโลก สูจารีต

ใหม และสืบทอดสูคน

รุนตอ ๆ ไป 
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 อาจกลาวโดยสรปุไดวา การศึกษาสําหรับโลก 3 ยุคแตกตางกัน หากเราตองการใหสังคมไทย

ดํารงศักด์ิศรี และคนไทยสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การศึกษาไทยตองกาวไปสู

เปาหมายในยุคความรู เปนเข็มทิศนําทางครูเพื่อนําไปพัฒนาผูเรียนใหไดสนุกสนาน และมีความสุข 

ในการทํางานอยางมีเปาหมายเพื่อชีวิตที่ดีของศิษยในโลกยุคความรู 

 กรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 สุนีย ชัยสุขสังข (2557 : 72) ไดรวบรวมกรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที ่21 ไวดังน้ี 

  1. องคกรภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills 

หรือ P21) ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 21” 

ไดถูกพัฒนาข้ึน โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนช้ันนําขนาดใหญ 

เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงาน

ดานการศึกษาของรัฐรวมตัวและกอต้ังเปนเครือขายองคกรความรวมมือ เพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอ ๆ วา เครือขาย P21 หนวยงานเหลาน้ี

มีความกังวล และเห็นความจาํเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหง

ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ข้ึนดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเรื่องการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขององคกรภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

 

 

 



26 

  1.1 สาระวิชาแกน (Core Subjects) ซึ่งถูกกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาพื้นฐาน

ถวนหนา ค.ศ. 2001 (No Child Left Behind Act of 2001) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนด

วิชาแกนไว ไดแก ภาษาอังกฤษ การอานหรือศิลปะการใชภาษา ภาษาของโลก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาตางประเทศ หนาที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร ศิลปะ ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร 

โดยสาระวิชาแกนทั้งหมดตองจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับเน้ือหาของศตวรรษที่ 21  

  1.2 เน้ือหาของศตวรรษที ่21 (21st Century Themes) เปนเน้ือหาใหมที่มีความสําคัญ

ตอการใชชีวิตในศตวรรษที่ 21 และไมไดถูกเนนในการเรียนการสอนทุกวันน้ี ไดแก การตระหนักรูตอโลก 

ความรูพื้นฐานดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

  1.3 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบไปดวย

สรางสรรคความคิดใหม ๆ  จากตนเองและทีมงาน และนําไปพัฒนาเปนนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การตัดสินใจ และการแกปญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทํางานรวมกับผูอื่น 

  1.4 ทักษะดานขอมูล สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) ประกอบไปดวย ทักษะดานการคนหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช การรูจักวิเคราะหสื่อและ

สรางสื่อได และการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.5 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวย การปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน ความสามารถในการบริหารเปาหมายและเวลาสามารถทํางานได

ดวยตนเอง และเปนผูนําการเรยีนรูดวยตนเอง ความสามารถในการทาํงานกบักลุมที่มีความหลากหลาย 

สามารถจัดการโครงการไดดวยตนเองและสรางงานได รวมทั้งมีภาวะผูนําและมคีวามรับผิดชอบตอผูอื่น 

 2. กรอบแนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 EnGauge พัฒนาข้ึนโดย Metiri Group มาจาก

แนวคิดเรื่อง Digital Age ที่เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อธิบายวาโลกปจจุบันเปนโลกที่แวดลอม

ไปดวยอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต

ที่เช่ือมตอบุคคลกับครอบครัว เพื่อน ผูเช่ียวชาญ สังคม และโลกไดอยางงายดาย และทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน จากการเรียนในหองเรียนเปนการเรียนดวยตัวเอง คนหาความรูดวยตัวเอง 

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูผาน Social Media คุยกับคนที่อยูอีกฟากโลกหน่ึงถึงสิ่งที่สงสัยหรือตองการ

คนหา เปนตน ดวยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การจัดการขอมูลจํานวนมากมายมหาศาล และพลัง

ของเทคโนโลยีที่มีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน EnGauge จึงนําเสนอทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง

การเรียนรูในยุคดิจิตอล ดังน้ี 
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  2.1 สมรรถนะในยุคดิจิตอล (Digital - Age Literacies) ประกอบไปดวย 

   2.1.1 สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Literacy) ไดแก มีความเช่ียวชาญทางดานการใช

ภาษาอังกฤษ และการคํานวณที่จําเปนตออาชีพและการใชชีวิต และสามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับ

การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในระดับที่สูงข้ึน 

   2.1.2 สมรรถนะเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ไดแก ความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใชในการตัดสินใจ การดําเนินการตาง ๆ ดาน

สังคม และการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ 

   2.1.3 สมรรถนะเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Literacy) คือ ความสามารถในการ

กําหนดปญหาและทางเลือกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร เขาใจเรื่องตนทุน กําไร คาจางแรงงาน ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ รวบรวม และจัดระเบียบขอมูลทาง

เศรษฐศาสตร และหาสมดุลระหวางตนทุนและกําไรได 

   2.1.4 สมรรถนะเชิงเทคโนโลยี (Technological Literacy) คือ ความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี ทั้งตัวเทคโนโลยีเอง และการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย 

   2.1.5 สมรรถนะเชิงทัศนาการ (Visual Literacy) คือ ความสามารถในการตีความ 

ใชช่ืนชม และสรางสื่อภาพหรือวิดีโอโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เพือ่พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ 

การสื่อสาร และการเรียนรูในข้ันสูง 

   2.1.6 สมรรถนะเชิงขอมูล (Information Literacy) คือ ความสามารถในการประเมิน

และเลือกขอมูลที่ตองการ นํามาสังเคราะห และใชใหเกิดประโยชน โดยใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

   2.1.7 สมรรถนะเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) คือ ความเขาใจและ

ช่ืนชมความเหมือนและแตกตางในเรื่องขนบธรรมเนียม คุณคา ความเช่ือ ของตนเอง และวัฒนธรรม

อื่น ๆ 

   2.1.8 การตระหนักตอโลก (Global Awareness) คือ ความตระหนักและความเขาใจ

ความสัมพันธระหวางองคกร รัฐ กลุมสังคม และปจเจกบุคคลทั่วโลก 

  2.2 การคิดเชิงประดิษฐ (Inventive Thinking) ประกอบไปดวยทักษะตอไปน้ี 

   2.1.1 การปรับตัวและการจัดการความซับซอน (Adaptability and Managing 

Complexity) คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมใหสอดรับกับ

สิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต และความสามารถในการรับมือกับเปาหมาย และภารกิจที่หลากหลาย 

โดยสามารถบริหารภายใตขอจํากัดเรื่องเวลา ทรัพยากร และระบบตาง ๆ ได 
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   2.1.2 การช้ีนําตัวเอง (Self - Direction) คือ ความสามารถในการต้ังเปาหมาย

ในการเรียนรู สามารถวางแผนที่นําไปสูเปาหมาย บริหารจัดการเวลาและความพยายามได มีการประเมิน

คุณภาพของการเรียนรูหรือผลงานใดก็ตามที่เกิดจากการประสบการณการเรียนรูของตนได 

   2.1.3 ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) คือ ความกระหายใครรูที่นําไปสูการสืบคน

ความรูตอไป 

   2.1.4 ความคิดสรางสรรค (Creativity) คือ การสรางและคิดสิ่งใหมที่ยังไมเคยมมีากอน

ทั้งในเชิงบุคคล และเชิงวัฒนธรรม 

   2.1.5 การรับความเสี่ยง (Risk Taking) คือ ความเต็มใจที่รับความผิดพลาด หรือ

การเผชิญหนากับปญหาที่ไมมีทางออกที่ชัดเจน 

   2.1.6 การคิดข้ันสูงและการใหเหตุผลที่ถูกตอง (Higher - Order Thinking and 

Sound Reasoning) คือ กระบวนการทางสมองในการวิเคราะห เปรียบเทียบ อนุมาน แปลความ ประเมิน

และสังเคราะหทั้งในเชิงวิชาการและการแกปญหา 

  2.3 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ประกอบไปดวย

ทักษะตอไปน้ี 

   2.3.1 การทํางานเปนทีมและความรวมมือ (Teaming and Collaboration) คือ 

การทํางานรวมกันของคนมากกวา 2 คนข้ึนไป ในการแกปญหา สรางสิ่งใหม ๆ หรือเรียนรูรวมกัน 

   2.3.2 การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Skills) คือ ความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ และพฤติกรรมระหวางมีปฏิสัมพันธในสังคม 

   2.3.3 ความรับผิดชอบตอตัวเอง (Personal Responsibility) คือ การใชความถูกตอง 

และจริยธรรมในเรื่องของเทคโนโลยีและการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อใหใชชีวิตในฐานะที่เปนพลเมือง 

สมาชิกในครอบครวั ชุมชน นักเรียนนักศึกษา หรือพนักงานไดอยางสมดุล มีศีลธรรมจรรยาและมีคุณภาพ 

   2.3.4 ความรับผิดชอบตอสังคมและความเปนพลเมือง (Social and Civic Responsibility) 

คือ ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการใชเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปกปองสังคม 

สาธารณะ สิ่งแวดลอม และแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย 

   2.3.5 การสื่อสารเชิงปฏิสมัพันธ (Interactive Communication) คือ การแลกเปลี่ยน

ความคิดกันโดยใชเครื่องมือ การสงผาน และกระบวนการที่ทันสมัย 

  2.4 การมุงผลิตภาพสูง (High Productivity) 

   2.4.1 การจัดลําดับความสําคัญ การวางแผน และการจัดการผลลัพธ (Prioritizing, 

Planning and Managing for Results) คือ ความสามารถในการจัดการโครงการเฉพาะหรือปญหา

ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2.4.2 การใชเครือ่งมอืในโลกแหงความเปนจริงอยางมีประสทิธิภาพ (Effective Use 

of Real - World Tools) คือ ความสามารถในการใชเครือ่งมอืเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อสื่อสาร

ทํางานรวมกัน แกปญหา และทางานใหบรรลุเปาหมาย 

   2.4.3 ความสามารถในการสรางงานทีม่ีคุณภาพสงูและตรงกบัเปาหมาย (Ability to 

Produce Relevant, High - Quality Products) คือ ความสามารถในการสรางช้ินงานทางดานการคิด

ดานขอมูล หรืออุปกรณตาง ๆ  ดวยวัตถุประสงคที่จับตองได และปรากฏผลลัพธเปนเครือ่งมอืทีนํ่ามาใช 

แกปญหาในโลกแหงความเปนจริง 

 3. กรอบแนวคิดของ Organisation for Economic Co - Operation and Development 

(OECD) ในป 2005 องคกรเพือ่ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 

Co - Operation and Development, 2005) ไดทําการศึกษาความสามารถของคนในอนาคตในช่ือ

โครงการ The DeSeCo Project และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

  3.1 การใชเครื่องมือเชิงโตตอบ (Use Tools Interactively) ประกอบดวย 

   3.1.1 ความสามารถในการใชภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณทางคณิตศาสตร

อยางมีปฏิสัมพันธกัน 

   3.1.2 การระบุสิง่ที่ตนเองไมรู เพื่อนําไปสูการคนหาคาตอบจากแหลงขอมูลที่ถูกตอง

เหมาะสม รวมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพและคุณคาของขอมูลน้ัน ๆ และสามารถบริหารจัดการขอมูลได 

   3.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการเขาถึงแหลงขอมูล และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นผาน

การใชเทคโนโลยีตาง ๆ ได 

  3.2 ปฏิสัมพันธกับกลุมที่หลากหลาย (Interact in Heterogeneous Groups) 

   3.2.1 มีสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา ตระหนักรูตัวเอง และสามารถ

แสดงออกกับผูอื่นไดอยางดี 

   3.2.2 ใหความรวมมือและทํางานเปนทีม สามารถนาเสนอความคิดของตนเองและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งทักษะในการอภิปรายและเจรจา เพื่อหาขอสรุป เพื่อนําไปสูการ

ตัดสินใจหลังจากไดพิจารณาความคิดเห็นที่หลากหลายแลว 

   3.2.3 การจัดการและแกไขความขัดแยง สามารถวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของสามารถ

ระบุขอที่คิดเห็นตรงกันและไมตรงกัน ต้ังขอบเขตของปญหา จัดลําดับความตองการและเปาหมายได 

  3.3 การลงมือปฏิบัติโดยอิสระ (Act Autonomously) 

   3.3.1 การคํานึงถึงภาพรวม 

   3.3.2 การวางแผนและดําเนินการตามโครงการสวนตัวที่วางไว 

   3.3.3 การปกปองและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน ขอจากัด และความตองการ 
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 4. กรอบแนวคิดของ The Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

The Assessment and Teaching of 21st Century Skills เปนโครงการที่เปนรวมมือของบริษัท

ซิสโก บริษัทอินเทล และบริษัทไมโครซอฟต และเปดตัวเปนครั้งแรกในการประชุม The Learning 

and Technology World Forum 2009 ที่ลอนดอน ไดจัดทําเอกสารเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

ออกมา 5 ฉบับ เพื่อเปนแนวในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21ซึ่งในฉบับแรกน้ัน

เปนการใหคําจํากัดความของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยนําเสนอทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1 วิธีการคิด (Ways of Thinking) แบงออกเปนความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม

(Creativity and Innovation) การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา การตัดสินใจ (Critical Thinking, 

Problem Solving, Decision Making) ความเปนผูนําในการเรียนรู และการรูคิด (Leadership to 

learn, Meta - Cognition) 

  4.2 วิธีการทํางาน (Ways of Working) แบงออกเปน การสื่อสาร (Communication)  

และการรวมมือ การทํางานเปนทีม (Collaboration, Teamwork) 

  4.3 เครื่องมือในการทํางาน (Tools for Working) แบงออกเปนสมรรถนะทางดานขอมูล

(Information Literacy) และสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) 

  4.4 การดํารงชีวิตบนโลก (Living in the World) แบงออกเปน ความเปนพลเมืองทั้งระดับ

ทองถ่ินและระดับโลก (Citizenship – Local and Global) ชีวิตและอาชีพ (Life and Career) และ

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (Personal and Social Responsibility) 

 จากกรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา กรอบ

แนวคิดในศตวรรษที ่21 ประกอบดวย สาระแกนกลาง เน้ือหาของศตวรรษที ่21 ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะดานขอมูล สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

 ทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 Partnership for 21st Century Skills (2011) หรือ องคกรภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที ่21 

กลาววา นักเรียนในศตวรรษที่ 21 น้ัน จําเปนตองมีความรูพื้นฐานในสาระวิชาหลักและทักษะจําเปน

สําหรับการกาวสูการศึกษาระดับสูง การทํางาน และการดํารงชีวิตที่ประสบความสําเร็จในอนาคต ซึ่งทักษะ

ที่จําเปนมี 3 องคประกอบใหญ ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งเปนสิ่ง

ที่จะแยกนักเรียนที่มีความพรอมสําหรับชีวิต และสภาพแวดลอมการทํางานที่ซับซอนมากข้ึนในศตวรรษ

ที่ 21 กับผูที่ไมมีความพรอมออกจากกัน โดยมุงเนนไปทีค่วามคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การสื่อสารและการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนในอนาคต  
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  2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology) 

ประกอบดวย ความรูดานสารสนเทศ ความรูดานสือ่ และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) โดยชีวิตและสภาพแวดลอมของ

การทํางานในปจจุบันตองการมากกวาทักษะการคิดและความรูเชิงเน้ือหา ทามกลางสภาพแวดลอมในยุค

ที่ทั่วโลกมีการแขงขันดานขอมูลขาวสารอยางมากมาย นักเรียนตองไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตและ

การทํางานที่เขมขนและเหมาะสม 

 วิจารณ พานิช (2555 : 19) ไดกลาวถึง ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไวดังน้ี 

 ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก 

  1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิด

อยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ 

      2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับ

สื่อ และความรูดานเทคโนโลยี 

      3. ทักษะชีวิตและอาชีพ ไดแก ความยืดหยุนและปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัว

ของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผลิต (Productivity) และความ

รับผิดรับชอบ เช่ือถือได (Accountability) และภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) และ

นอกจากน้ีคนในศตวรรษที่ 21 จะตองมีทักษะ 3R x 7C ที่คนทุกคนตองเรียนรูต้ังแตช้ันอนุบาลไปจนถึง

มหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 

   3R ไดแก  

     1) Reading (อานออก) 

    2) Riting (เขียนได)  

    3) Rithmetics (คิดเลขเปน) 

   7C ไดแก Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 

    1) Creativity & Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

    2) Cross - Cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม  

ตางกระบวนทัศน) 

    3) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือการ

ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 

    4) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร 

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)  
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    5) Computing & ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร) 

    6) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

 วรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ (2554 : 133 - 136) ไดกลาวถึง ทักษะที่จําเปน

สําหรับศตวรรษที่ 21 ไววา ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่สําคัญ 3 ประการ

ดังน้ี 

  1. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) ในการดํารงชีวิตและในการทํางานน้ัน

ไมเพียงตองการ คนที่มีความรู ความสามารถในเน้ือหาความรู หรือทักษะการ คิดเทาน้ัน หากแตยังตองการ

ผูที่สามารถทํางานในบริบทที่มีความซับซอนมากข้ึนอีกดวย ทักษะที่จําเปน ไดแก 

   1.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 

   1.2 ความคิดริเริ่มและการช้ีนําตนเอง (Initiative and Self Direction) 

   1.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross - Cultural 

Skills) 

   1.4 การเพิ่มผลผลิตและความรูรับผิด (Productivity and Accountability) 

   1.5 ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

  2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 น้ี นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังน้ัน ผูเรียนจึงควรมี

ทักษะดังตอไปน้ี คือ 

   2.1 การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) 

   2.2 การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) 

   2.3 การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & 

Technology Literacy) 

  3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก 

   3.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง 

การคิดแบบสรางสรรค การทํางานอยาสรางสรรครวมกับผูอื่น และการนําความคิดน้ันไปใชอยางสรางสรรค 

   3.2 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

หมายความรวมถึง การคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหา 

   3.3 การสื่อสารและการรวมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเนน

การสื่อสารโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพชัดเจน และการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สุพรรณา เพ็ชรรักษา และสมเกียรติ กอบัวแกว (2558) ไดกลาวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ของผูเรียนไววา ทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที ่21 มี 3 ทักษะ คือ 

  1. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) เด็กในศตวรรษที่ 21 

ควรมีทักษะทียื่ดหยุนและสามารถปรับตัวได ริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะทางสังคมและกาวขาม

วัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถผลิตสรางสรรคงานได ตลอดจนมีความเปนผูนําและรับผิดชอบ

ตอสังคม  

      2. ทักษะดานขอมูลขาวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) ประกอบดวย การอานออกเขียนไดดานขอมูลขาวสาร สื่อ และ ICT (Information, Communications 

and Technology) 

  3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ไดแก 

1) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Creativity and Innovation) ประกอบดวย การคิดอยางสรางสรรค 

การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค และการนํานวัตกรรมไปใช 2) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบดวย การมีเหตุผล การคิดอยางเปนระบบการ

ตัดสินใจ และการแกปญหา 3) การสื่อสารและการรวมมือกัน (Communication and Collaborative) 

ประกอบดวย การสื่อสารที่ชัดเจน และการรวมมือกับผูอื่น 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2555) ไดสรุปลักษณะของพลโลกในศตวรรษที่ 21 ไวดังน้ี 

  1. สามารถที่จะเห็นและเขาแกปญหาในฐานะของสมาชิกของสังคมโลก 

      2. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

      3. คิดอยางมีวิจารณญาณ สรางสรรค และเปนระบบ 

      4. เต็มใจที่จะแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี 

      5. เต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและบริโภควิลัยเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม 

     6. มีคุณธรรมจริยธรรม 

      7. มีความรูทั่วไปเพื่อดํารงชีวิตและมีความรูเฉพาะในการประกอบอาชีพ 

      8. มีทักษะการเรียนรู 

      9. มีทักษะทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ 

      10. มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 6 – 7) ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังน้ี 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม

ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
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ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรอืไมรบัขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู

หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจถึง

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช

ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอ

ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

      4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ 

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน และการ

อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง

ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรบัตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอม และการรูจกั

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

      5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดเรือ่งทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหถึง

องคประกอบทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ขององคกรภาคี

เพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 แนวคิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ วิจารณ พานิช 

กรอบแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที ่21 EnGauge ที่พัฒนาข้ึนโดย Metiri group ทักษะที่จําเปนสําหรับ

ศตวรรษที ่21 ของ วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ ทักษะของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

ของ สุพรรณา เพ็ชรรักษา และผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักศึกษาผูใหญจากงานวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน และองคประกอบทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน

จากงานวิจัยของ สุนีย ชัยสุขสังข โดยพิจารณาจัดองคประกอบบูรณาการกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไว ดังรายระเอียดในตารางที ่2.1  
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ตารางท่ี 2.1 ตารางสังเคราะหองคประกอบของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 
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1. ทักษะการเรียนรูและทักษะนวัตกรรม √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. ทักษะความเปนพลเมืองและพลโลก     √    

5. ทักษะ 3R x 7C  √        

 

 จากแนวคิดของนักวิชาการและองคกรดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหเพื่อพิจารณา

ความเหมือนและความแตกตางของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน และสังเคราะหเปนแนวคิด

ที่ไดศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกทักษะของผูเรียนที่นักวิชาการและองคกรตาง ๆ ได

ใหไวเหมือนกัน ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง ซึ่งผูวิจัยได

กําหนดที่จะศึกษาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน 3 ทักษะ คือ  

  1. ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม  

      2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

      3. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 โดยทักษะความเปนพลเมืองและพลโลกของ สุนีย ชัยสุขสังข และทักษะ 3R x 7C ที่วิจารณ 

พานิช ไดใหไวน้ัน เปนทักษะที่รวมอยูในทกัษะทัง้ 3 ดานที่ผูวิจัยกําหนดไวแลว ซึ่งผูวิจัยจะไดนําทักษะ

ทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษของ

ผูเรียนในลําดับตอไป 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

     

 สถานศึกษาเปนสถานที่ที่มีความสําคัญที่สุดทางการศึกษา เพราะเปนหนวยงานที่ปฏิบัติเอา

นโยบายทางการศึกษามาบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาหมายของการศึกษาที่ต้ังไว อยางไรก็ตามการ

ดําเนินการจะบรรลผุลสาํเสร็จมากนอยเพียงใดกข้ึ็นอยูกับผูบรหิารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษา

เปนบุคคลสําคัญ และมีบทบาทที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา  

ในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนก็เชนกัน ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท

และมีความสําคัญอยางย่ิงตอการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที ่21 ใหแกผูเรียน ดังที่ ศศิรดา แพงไทย 

(2559 : 11) ไดสรุปไววา ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาตองพัฒนาผูเรียนทั้งในดาน

สาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิต

และอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ เทคโนโลยี ดังน้ันบทบาทหนาที่ของผูบริหารจึงเปนภาระที่สําคัญตอ

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารจะตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองใหเปน

ผูนํายอดเย่ียมปรบัเปลี่ยนองคกรใหทันสมยั พัฒนาทีมงานใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู พัฒนากระบวน

ทัศนใหมใหเกิดข้ึนในองคกร ขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรการบริหารจัดการใหม ๆ สงเสริมสนับสนุน

ทั้งดานงบประมาณสือ่อุปกรณอยางเพียงพอ ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติ สอดคลองกับ

สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556) ไดสรุปไววา ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาจะตอง

พัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่ง

ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี จึงเปนภาระทีส่ําคัญของผูบรหิารที่จะตองรับผิดชอบจัดการศึกษาใหประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหาร

จะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตรในการบรหิารจัดการใหม ๆ  ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการทํางาน ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานในองคกร และนอกองคกร ใหความสนใจ

ตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่องของศาสตรทางการสอนที่เหมาะสม และตองเขามารับ

บทบาทในการเรงปรบัเปลีย่นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของคร ูปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตร

ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหม ๆ  ใหกับครูผูสอน สงเสรมิใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาใหสูงข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถ และมีทกัษะทัดเทียมเปนทีย่อมรบัของชาติอื่น 

และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 ซึ่งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน

มีดังน้ี 
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  1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทและความสาํคัญอยางย่ิงในการเสรมิสรางทักษะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมใหแกผูเรียน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา

ควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ดังที่องคกรภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 Partnership for 21st Century Skills (2011 อางถึงใน วิภาวี ศิริลักษณ, 2557 : 18 - 20) 

กําหนดไวดังน้ี 

    1.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

             1.1.1 การคิดอยางสรางสรรค 

                1) ใชเทคนิคการสรางความคิดที่หลากหลาย เชน การระดมความคิด 

      2) สรางมุมมองใหมและคุมคาทั้งที่เปนการปรับปรุงเล็กนอยจากของเดิม

หรือเปนการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

      3) ทําความเขาใจ ปรับปรุง วิเคราะห และประเมินแนวคิดของตน

เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

     1.1.2 การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

      1) พัฒนาดําเนินการ และสื่อสารแนวคิดใหมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

      2) เปดใจรับและตอบสนองตอมุมมองใหม ๆ ที่มีความหลากหลาย

รวมกลุมเพื่อปอนขอมูลและขอเสนอแนะในการทํางาน 

      3) มีความคิดริเริ่ม ทํางานอยางเฉลียวฉลาด และเขาใจขอจํากัดที่จะใช

แนวคิดใหมในโลกแหงความเปนจริง 

      4) มองความลมเหลวเปนโอกาสในการเรยีนรู ทําความเขาใจวาความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมเปนเรือ่งระยะยาว ความสําเร็จและความผิดพลาดยอมเกิดข้ึนเปนวงจรเสมอ 

     1.1.3 การใชนวัตกรรม 

      1) ลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรค เพื่อนําไปสูผลสําเร็จที่เปน

รูปธรรม 

    1.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 

     1.2.1 การใชเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

      1) คิดอยางเปนระบบและเลือกใชรูปแบบการใชเหตุผลประเภทตาง ๆ 

เชน การอุปนัย – การนิรนัยไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

      2) วิเคราะหผลลัพธที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจอยางรอบดาน 
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     1.2.2 การตัดสินใจ 

      1) วิเคราะหและประเมินขอมูลหลักฐาน การโตแยง การกลาวอาง 

และความเช่ืออยางมีประสิทธิภาพ 

      2) วิเคราะหประเมินทางเลือกดวยมุมมองที่นาสนใจ 

      3) สังเคราะหและเช่ือมโยงขอมูลกับขอโตแยง 

      4) ตีความและสรุปขอมูลโดยอาศัยการวิเคราะห 

      5) ตอบสนองตอกระบวนการ และประสบการณการเรียนรูอยางมี

วิจารณญาณ 

     1.2.3 การแกปญหา 

      1) ฝกแกปญหาที่ไมคุนเคยดวยวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย 

      2) ต้ังคําถามสําคัญที่จะชวยใหความกระจางในมุมมองตาง ๆ เพื่อนําไปสู

การแกปญหาที่ดีกวา 

    1.3 การสื่อสารและการรวมมือ 

     1.3.1 การสื่อสารอยางชัดเจน 

      1) เรียบเรียงความคิดและมุมมองแลวสื่อสารออกมา โดยใชภาษาพูด 

ภาษาเขียน และอวัจนภาษาไดอยางหลากหลาย 

      2) ฟงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตีความ 

      3) ใชการสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหลายดาน เชน แจงใหทราบ 

บอกใหทํา จูงใจ และชักชวน 

      4) สามารถเลือกใชประโยชนจากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

      5) สื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย รวมทั้ง

ในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย รวมทั้งในสภาพแวดลอมที่สื่อสารกันดวยหลายภาษา 

          1.3.2 การรวมมือกับผูอื่น 

      1) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและใหเกียรติทีมงานที่มีความหลากหลาย

      2) ยืดหยุนและประนีประนอมเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 

      3) รับผิดชอบรวมกันในงานที่ตองทําเปนทีมงาน และเห็นคุณคาของ

บทบาทของผูรวมทีมคนอื่น ๆ 

  ซึ่งสอดคลองกบัทักษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรมที ่อนุชา โสมาบุตร (2556) ไดกลาว

ไววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมน้ีจุดเนนอยูบนพื้นฐานแหงการสรางสรรค การคิดแบบมี

วิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีสวนรวมในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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   1. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบดวย 

    1.1 การคิดสรางสรรค (Think Creativity) โดย (1) ใชเทคนิคของการสรางสรรค

ทางความคิดที่เปดกวาง เชน การระดมสมอง (2) สรางสรรคสิ่งแปลกใหมและเสริมสรางคุณคาทางความคิด

และสติปญญา และ (3) มีความละเอียดรอบคอบตอการคิดวิเคราะหและประเมินแนวความคิด เพื่อนําไปสู

การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสรางสรรค 

         1.2 การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค (Work Creativity with Others) 

โดย (1) มุงพัฒนา เนนปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม ๆ ไปสูผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) เปดใจกวาง 

และยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศนใหม ๆ ที่สงผลตอระบบการทํางาน (3) เปนผูนําในการสรางสรรคงาน 

รวมทั้งมีความรูและเขาใจในสภาพการณ ซึ่งอาจเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอจํากัด โดยพรอมที่จะยอมรับ

ความคิดหรือสภาพการณใหม ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันได (4) สามารถสรางวิกฤติใหเปนโอกาสสงผลตอการเรียนรู 

และเขาใจถึงวิธีการสรางสรรคนวัตกรรมทีต่องใชเวลา และสามารถนําเอาขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไข

และพัฒนางานไดอยางตอเน่ือง 

    1.3 การนําเอานวัตกรรมมาสูการปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติ

เชิงสรางสรรคใหเกิดคุณประโยชนตอการปรับใชและพัฒนาจากผลแหงนวัตกรรมที่นํามาใช 

   2. การคิดเชิงวิพากษและการแกไขปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

ประกอบดวย 

    2.1 การใชเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) เปนการใหเหตุผล

ที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนัย (Inductive) และเหตุผลเชิงอุปนัย (Deductive)  

ไดเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

         2.2 การใชวิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิดวิเคราะหจาก

สวนยอยไปหาสวนใหญไดอยางเปนองครวมทั้งหมด และเปนระบบครบวงจรในวิธีคิดหรือกระบวนการคิด

น้ัน 

    2.3 ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) โดย 

(1) สรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหและประเมินสถานการณ เพื่อสรางการยอมรับและความนาเช่ือถือ 

(2) สามารถวิเคราะหและประเมินในเชิงทัศนะไดอยางตอเน่ือง (3) สังเคราะหและเช่ือมโยงระหวาง

ขอมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดข้ึน (4) ตีความหมายและใหขอสรุปที่ต้ังบนฐานแหงการวิเคราะหที่มีความ

นาเช่ือถือมากที่สุด (5) สะทอนผลไดอยางมีวิจารญาณ บนพื้นฐานแหงประสบการณและกระบวนการ

เรียนรู 

         2.4 การแกไขปญหา (Solve Problems) โดย (1) แกไขปญหาที่มีความแตกตาง

ไดทั้งปญหาซ้ําซากและปญหาที่อุบัติข้ึนใหมในหลากหลายเทคนิควิธีการ (2) สามารถกําหนดเปนประเด็น

คําถามสําคัญที่จะนําไปสรางเปนจุดเนนในการแกไขปญหาตามสถานการณที่เหมาะสมและดีที่สุด 
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   3. การสื่อสารและการมีสวนรวม (Communication and Collaboration) ประกอบดวย 

         3.1 การสื่อสารไดชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย (1) 

สรางความถูกตองชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน หรือการใชทักษะอื่น ๆ ในทาง 

อวัจนภาษา (Non - Verbal) ในรูปแบบตาง ๆ  (2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟงที่สามารถสรางทักษะ

สําหรับการถอดรหัสความหมาย การสรุปเปนความรู สรางคุณคา ทัศนคติ และเกดิความสนใจใฝรู (3) 

ใชการสื่อสารในการกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะทั้งการรายงาน การสอน การสรางแรงจูงใจ (4) ใชสื่อ

เทคโนโลยีหลากหลายและรูวิธีการใชสือ่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ และ (5) สื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ

ทามกลางสภาพแวดลอมหรือบริบทที่ตางกัน 

         3.2 การทํางานรวมกับผูอื่น (Collaborate with Others) โดย (1) มีความสามารถ

ในการเปนผูนําในการทํางานและเกิดการยอมรับในทีมงาน (2) มีกิจกรรมการทํางานที่สรางความรับผดิชอบ

และกอใหเกิดความสุขในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามที่มุงหวัง (3) สรางการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ

ในภารกิจงาน และแตละคนมองเห็นคุณคาของการทํางานเปนหมูคณะ 

  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม อันประกอบดวย

การสรางสรรคความคิดใหม ๆ  จากตนเองและทีมงาน การพัฒนานวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การตัดสินใจและการแกปญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการทํางานรวมกับผูอื่น  

  ฉะน้ัน เพื่อใหผูเรยีนเกิดทกัษะดังกลาวขางตน ผูบริหารจึงควรเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรม โดยการตระหนักและใหความสําคัญในการเสรมิสราง

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน รวมกับครูกําหนดมาตรฐานการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะความสามารถพื้นฐาน เรียนรูวิธีการ

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

และใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน จัดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรคของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเปดโลกกวาง

และสรางมุมมอง นวัตกรรมใหม ๆ  พรอมจัดใหมีการแสดงผลงาน และเชิดชูเกียรติผูเรียนที่มีทักษะ

ดานการเรียนรูและนวัตกรรมที่โดดเดนหรือมผีลงานเปนที่ยอมรับ สงเสรมิใหครพูัฒนาตนเอง แสวงหา

ประสบการณใหม ๆ ผลิต และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรมของผูเรียน พรอมทั้งใหการชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษา แกครใูนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนสังคมแหง

การเรียนรู มีการประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมการเสริมสราง

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานเสริมสราง

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งสมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556 : 5) 
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กลาววา ผูบริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการสรางสรรควัฒนธรรมในทางบวก และสราง

วัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมใหเอื้อตอการเรียนการสอน เชน สรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษามีคุณภาพเช่ือถือได จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ความปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนความสําเร็จในการเรียนรู สรางตัวแบบการปฏิบัติงานที่ดี มีการช่ืนชม

ในความสําเร็จและกาวหนาของนักเรยีนและบุคลากร โดยสอดคลองกบับทบาทในเชิงวิชาการของผูบริหาร

ทองถ่ินในศตวรรษที่ 21 (พิชญณิฐา พรรณศิลป สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, 

2558 : 154 - 155) ที่วา ผูนําควรตองมีความรู ความสามารถดานวิชาการที่เปนวิชาชีพของตนอยาง

ลุมลึก จนสามารถใชในการใหคําแนะนา ใหขอเสนอแนะเพื่อใชความรูในสาขาของตนเพื่อการอธิบาย

เหตุการณและจัดสถานการณ เพื่อใหเกิดผลดีตอภารกิจ/องคกร เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดถึง

สามารถใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาที่เผชิญอยูได 

  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงการเสริมสรางทกัษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรมของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดทกัษะการสรางสรรคความคิดใหม ๆจากตนเองและทีมงาน การพัฒนา

นวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจและการแกปญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ

การทํางานรวมกับผูอื่น เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลงานและจัดใหมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติผูเรียนที่มี

ผลงานดีเดน พรอมทั้งใหการชวยเหลอื แนะนํา ใหคําปรึกษา และสนับสนุนใหครจูัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เสริมสรางทกัษะการเรยีนรูและนวัตกรรมของผูเรียน มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยประสาน

ความรวมมือจากผูมีสวนรวม และจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ตลอดจน

มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน เสริมสรางทักษะดานการเรียนรู และนวัตกรรมของผูเรียนอยาง

ตอเน่ือง  

  2. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี    

   ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะตามที่องคกรภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที ่21 (Partnership 

for 21st Century Skills (2011 อางถึงใน วิภาวี ศิริลักษณ, 2557 : 20 - 21) กําหนดไวดังน้ี 

    2.1 ความรูดานสารสนเทศ 

     2.1.1 เขาถึงและประเมินสารสนเทศ 

      1) เขาถึงสารสนเทศอยางมปีระสทิธิภาพ (ใชเวลานอย) และมีประสิทธิผล 

(เขาถึงแหลงที่ถูกตองเหมาะสม) 
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      2) ประเมินสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและครบถวนรอบดาน 

     2.1.2 ใชและจัดการสารสนเทศ 

      1) ใชสารสนเทศไดอยางแมนยํา และสรางสรรคตอกรณีหรือปญหา

ที่เผชิญ 

      2) จัดการเช่ือมโยงสารสนเทศจากแหลงที่หลากหลายได 

      3) เขาถึงและใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

         2.2 ความรูดานสื่อ 

     2.2.1 วิเคราะหสื่อ 

      1) เขาใจวัตถุประสงควา ทําไมจึงมีการสรางสื่อน้ัน และสรางอยางไร 

      2) ตรวจสอบวาแตละคนตีความสื่อแตกตางกันอยางไร นอกจากสื่อ

ความจริงแลว สื่อน้ันยังเพิ่มคุณคาหรือความเห็นเขาไปอยางไร และสื่อน้ันมีอิทธิพลตอความเช่ือและ

พฤติกรรมอยางไร 

      3) ทําความเขาใจประเด็นเชิงจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การเขาถึงสื่อ และการสื่อสาร 

     2.2.2 สรางผลิตภัณฑสื่อได 

      1) มีความเขาใจและสามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมดําเนินการสราง

สื่อที่เหมาะสมกับการนําเสนอในหลากหลายวัตถุประสงค 

      2) มีความเขาใจและสามารถนําเสนอในสภาพแวดลอมที่แตกตาง

หลากหลายและตางวัฒนธรรม 

         2.3 ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     2.3.1 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผล 

      1) ใชเทคโนโลยีเพื่อวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ  

      2) ใชเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร และเครือขายทางสังคมอยางถูกตอง

เหมาะสม เพื่อเขาถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน และสรางสารสนเทศเพื่อทําหนาที่ในเศรษฐกิจฐานความรู 

      3) ปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึง และใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ซึ่งสอดคลองกับทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่ อนุชา โสมาบุตร (2556) 

ไดกลาวไววา ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 

ไดแก องคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 
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   1. การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบดวย 

    1.1 การเขาถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) 

โดย (1) เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดานเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหลงขอมูลสารสนเทศ) 

และ (2) ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดข้ึน 

         1.2 การใชและการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชสารสนเทศอยางสรางสรรคและตรงกบัประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน (2) จัดการ 

กับสารเทศไดอยางตอเน่ือง จากแหลงขอมูลที่มีอยูมากมายหลากหลาย และ (3) มีความรูพื้นฐานที่จะ

ประยุกตใชสารสนเทศตามกรอบแหงคุณธรรมจริยธรรมที่มีปจจัยเสริมอยูรอบดาน 

   2. การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบดวย 

         2.1 ความสามารถในการวิเคราะหสื่อ (Analyze Media) โดย (1) เขาใจวิธีการใช

และการผลิตสื่อเพื่อใหตรงกับเปาประสงคที่กําหนด (2) สามารถใชสื่อเพื่อตอบสนองตอความแตกตาง 

ของปจเจกชน รูคุณคาและสรางจุดเนน รูถึงอิทธิพลของสือ่ที่มตีอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค

สื่อและ (3) มีความรูพื้นฐานที่จะประยุกตใชสื่อไดตามกรอบแหงคุณธรรมจริยธรรมที่มีปจจัยเสริมอยู

รอบดาน 

         2.2 ความสามารถในการผลิตสื่อสรางสรรค (Create Media Products) โดย 

(1) มีความรูความเขาใจตอการใชสื่ออยางสรางสรรค และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ

ประเภทน้ัน ๆ และ (2) มีความรูความเขาใจตอการใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนองตอความ

แตกตางในเชิงวัฒนธรรมอยางรอบดาน 

       3. การรูทันไอซีที (ICT : Information, Communication and Technology Literacy)

ประกอบดวย 

    3.1 ประสิทธิผลของการประยุกตใชเทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) 

โดย (1) ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองคกร การประเมินและการสื่อสารทาง

สารสนเทศ (2) ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร, PDAs, Media Players etc.) ในการสื่อสารและ

การสรางเครือขาย รวมทั้งการเขาถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ไดอยางเหมาะสม (3) มีความรูพื้นฐาน

ในการประยุกตใช ICT ไดตามกรอบแหงคุณธรรมจริยธรรมที่มีขอมูลหลากหลายรอบดาน 

  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย 

ทักษะดานการคนหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช การวิเคราะหสือ่ และสรางสื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี

ในการเรียนและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  ฉะน้ัน เพื่อใหผูเรยีนเกิดทกัษะดังกลาวขางตน ผูบริหารจึงควรเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานสารสนเทศ 
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สื่อ และเทคโนโลยี การสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึงและใชสารสนเทศ เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร เครือขาย

ทางสังคมอยางถูกตองและเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานสารสนเทศ 

สื่อ เทคโนโลยีของสถานศึกษา สนับสนุนใหผูเรียนสรางสื่อที่เหมาะสม และวิเคราะหสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีที่หลากหลายได ตลอดจนการสงเสริมใหผูเรยีนไดแสดงความสามารถหรือเขารวมการแขงขัน

ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อีกทั้งสงเสริมใหครูไดรบัการพัฒนา

และใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการเรยีนรู จัดใหมีการบรกิารสื่อ เทคโนโลยี 

วัสดุ อุปกรณตาง ๆ หองพิเศษตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา

ที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน ซึ่งบทบาทหลักดานหน่ึงใน 4 ดาน 

ของตัวช้ีวัดดานสมรรถนะและความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ที่ DoDEA 21 (2014 อางถึงใน 

ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 309) คือ ผูนําตองมีการนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอน

ของครูเพื่อการเรียนรูของผูเรียน ไดแก นําไปใชในหองเรียน สงเสริมใหครู นักเรียนใชเครื่องมือทาง

ดิจิตอลอยางมีประสิทธิผลและใชอยางตอเน่ือง รวมทั้งการประเมินความพรอมของโรงเรียนที่จะนํา

ทักษะทางดิจิตอลมาใช และจักรเพชร (2550) ไดกลาวถึง บทบาทผูบริหารกับการบริหารนวัตกรรม

และสารสนเทศไว ดังน้ี 1) ดานการจัดเตรยีมสือ่ ตองมีระบบในการจดัเตรียมสือ่เพื่อใหการบรกิารทีส่ะดวก

รวดเร็วจัดระบบสือ่ พัฒนาการจดัระบบสื่อ วางระเบียบ ขอปฏิบัติในการใหบริการและใชคอมพิวเตอร

ในการจัดเก็บขอมูล การบํารุงซอมแซม จัดบุคลากรที่มีความสามารถในการบํารุงซอมแซมอุปกรณ

เทคโนโลยีสมยัใหมได สงเสริมสนับสนุนใหบคุลากรมีความสามารถในการใชสื่อ สามารถวิเคราะห เลือกสื่อ 

จัดระบบการใชและสรรหาวิธีการนําเสนอที่นาสนใจมี การจัดหาสื่อ ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

สื่อการสอนจากแหลงผลิต ตลอดจนจัดหาสื่อจากหนวยงานอื่น ๆ  2) ดานการเก็บสื่อ ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสื่อเพื่อการบริการที่รวดเร็ว 3) ดานการใหความรู

เรื่องสื่อ มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาการสื่อสารและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูล 

4) ดานการประเมิน สามารถออกแบบวิธีการประเมินสื่อ และการใชสื่อโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประหยัดงบประมาณและบุคลากร 

  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ พฤติกรรม

ที่แสดงออกถึงการเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน โดยการสงเสริมให

ผูเรียนเกิดทกัษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนและเอื้ออํานวยใหผูเรยีนสามารถ

เขาถึงและใชสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูเรียนใช

เครือขายทางสังคมอยางถูกตอง เหมาะสม สามารถวิเคราะหและสรางสื่อได จัดใหมีกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ใหผูเรยีนไดมีสวนรวมหรอืเปนผูดําเนินกิจกรรม อีกทั้งสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา และใช
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สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครือ่งมือในการจัดการเรยีนรู ตลอดจนการสรางบรรยากาศ และจัด

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน 

  3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ   

   ชีวิตและสภาพแวดลอมของการทํางานในปจจุบนั ตองการมากกวาทักษะการคิดและ

ความรูเชิงเน้ือหา ทามกลางสภาพแวดลอมในยุคทีท่ั่วโลกมกีารแขงขันดานขอมูลขาวสารอยางมากมาย 

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการเสริมสรางนักเรียนใหมีทักษะชีวิตและอาชีพ ดังที่องคกรภาคี

เพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st Century Skills (2011 อางถึงใน วิภาวี ศิริลักษณ, 

2557: 21 – 24) กําหนดไวดังน้ี 

    3.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว 

     3.1.1 ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

      1) ปรับตัวเขากับความแตกตางของบทบาท และหนาที่หลากหลาย 

รวมถึงกําหนดการและบริบทที่เปลี่ยนแปลงได 

      2) ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพของความไมชัดเจน และมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

     3.1.2 มีความยืดหยุน 

      1) นําเอาผลลัพธที่เกิดข้ึนมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2) จัดการเชิงบวกกับคําชม คําวิจารณ และความผิดพลาด 

      3) ทําความเขาใจ ตอรอง และสรางสมดุลของมุมมองและความเช่ือ

ที่แตกตางกัน เพื่อใหงานสําเร็จโดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพแวดลอมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม 

        3.2 การริเริ่มและกํากับดูแลตนเอง 

     3.2.1 จัดการเปาหมายและเวลา 

      1) กําหนดเปาหมาย โดยมีทั้งเกณฑความสําเร็จที่จับตองได และจับ

ตองไมได 

      2) สรางสมดุลระหวางกลยุทธซึ่งเปนเปาหมายระยะสั้น และยุทธศาสตร

ซึ่งเปนเปาหมายระยะยาว 

      3) ใชเวลาอยางคุมคา และจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3.2.2 ทํางานไดดวยตนเอง 

      1) กําหนดงาน กํากับติดตาม จัดลําดับความสําคัญ และทํางานใหสําเร็จ

ไดดวยตนเอง 
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     3.2.3 เปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง 

      1) เรียนรูทักษะในงานของตนเอง และมองหาโอกาสที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

เพื่อขยายความเช่ียวชาญของตน 

      2) แสดงความริเริ่มที่จะพัฒนาทักษะไปสูระดับมืออาชีพ 

      3) แสดงความมุงมั่นในการเรียนรูวา เปนกระบวนการที่ตองทําตลอด

ชีวิต 

      4) บททวนและไตรตรองประสบการณที่ผานมาเพื่อคิดหาทางพัฒนา

ในอนาคต 

        3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

     3.3.1 สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

      1) รูวาเมื่อใดควรที่จะฟงและเมื่อใดควรพูด 

      2) แสดงพฤติกรรมอยางมืออาชีพและนานับถือ 

     3.3.2 ทํางานในทีมที่มีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      1) เคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม และทํางานรวมกบัคนที่มีพื้นฐาน

ทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกตางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2) ตอบสนองตอความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกันอยางใจกวาง 

      3) ใชพลังงานจากความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมในการสราง

แนวคิดใหม และเพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

        3.4 การสรางผลผลิตและความรูรับผิด 

     3.4.1 การจัดโครงการ 

      1) กําหนดเปาหมายและทําใหสําเร็จ แมตองเผชิญกับอุปสรรคและ

แรงกดดัน 

      2) จัดลําดับความสําคัญ วางแผน และจัดการงานเพื่อใหบรรลุผลที่ต้ังใจ

     3.4.2 การสรางผลงาน แสดงความสามารถพิเศษในการสรางผลงานที่มี

คุณภาพสูงซึ่งประกอบดวย 

      1) ความสามารถในการทํางานเชิงบวกและมีจริยธรรม 

      2) ความสามารถในการจัดการเวลาและโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

      3) ความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย 

      4) การมีสวนรวมอยางแข็งขัน มีความนาเช่ือถือ และตรงตอเวลา 

      5) ความสามารถในการนําเสนอตัวเองอยางมืออาชีพ และมีมารยาท 
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      6) ความสามารถในการทํางานรวมกันและใหความรวมมือกับทีมงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      7) เคารพและช่ืนชมความหลากหลายของทีม 

      8) มีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึน 

        3.5 ความเปนผูนําและความรับผิดชอบ 

     3.5.1 ช้ีแนะและเปนผูนําแกผูอื่น 

      1) ใชทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะการแกปญหาในการชักนํา

ผูอื่นไปสูเปาหมาย 

      2) ใชจุดแข็งของผูอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 

      3) สรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นไดใชศักยภาพของตนอยางสูงสุดโดยการ

เปนตัวอยางและไมถือประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง 

      4) แสดงพฤติกรรมในการใชอิทธิพลและอํานาจอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

     3.5.2 มีความรับผิดชอบตอผูอื่น 

      1) ดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบ โดยยึดประโยชนของสวนรวม

เปนที่ต้ัง 

  ซึ่งสอดคลองกบัทักษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรมที ่อนุชา โสมาบุตร (2556) ไดกลาว

ไววา ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวย องคประกอบสําคัญในดาน

ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

       1. ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ไดแก 

         1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย (1) ปรับตัว

ตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด และ (2) ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีข้ึน 

         1.2 เกิดความยืดหยุนในการทํางาน (Be Flexible) โดย (1) สามารถหลอมรวม

ผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) เปนผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลเชิงบวกกับการทํางาน 

และ (3) มีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาคอยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน 

   2. เปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนํา (Initiative and Self - Direction) ไดแก 

         2.1 การจัดการดานเปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดย (1) 

กําหนดเปาหมายไดชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑที่กําหนด (2) สรางความสมดุลในเปาหมาย

ที่กําหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) และ (3) ใชเวลาและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการทํางาน 
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         2.2 การสรางงานอิสระ (Work Independently) โดยกํากับ ติดตาม จําแนก

วิเคราะห จัดเรียงลาํดับความสําคัญ และกําหนดภารกิจงานอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมจาก

ภายนอก 

         2.3 เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self - Directed Learners) โดย 

(1) มุงมั่นสูความเช่ียวชาญทัง้ทางดานทักษะ ความรู และขยายผลสูความเปนเลิศ (2) เปนผูนําเชิงทักษะ

ข้ันสูง มุงสูความเปนมืออาชีพ (3) เปนผูนําในการเรยีนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ (4) สามารถ

สะทอนผล และเก็บเกี่ยวประสบการณจากอดีตมุงสูเสนทางแหงความกาวหนาในอนาคต 

       3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม (Social and Cross - Cultural 

Skills) ประกอบดวย 

         3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น (Interact Effectively with Others) 

โดย (1) รอบรูในการสรางประสทิธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟง - การพูดในโอกาสตาง ๆ  และ  

(2) สรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในความเปนผูนําทางวิชาชีพ 

    3.2 การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย 

(1) ยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรม และภารกิจงานของทีมงานที่แตกตางกันหลากหลายลักษณะ 

(2) เปดโลกทัศนและปลุกจิตสานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับในขอแตกตาง สามารถมองเห็นคุณคาในความ

แตกตางเหลาน้ัน (3) พึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสงัคมและวัฒนธรรมน้ัน สามารถนํามาสรางสรรค

เปนแนวคิดใหม ๆ ใหเกิดข้ึนได โดยการคิดคนนวัตกรรม เพื่อการสรางงานอยางมีคุณภาพ 

   4. การเพิ่มผลผลติและการรูรบัผิด (Productivity and Accountability) ประกอบดวย 

         4.1 การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดย (1) กําหนดเปาหมายใหชัดเจน

เพื่อมุงสูความสําเร็จของงาน และ (2) วางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการ

ใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง 

         4.2 ผลผลิตที่เกิดข้ึน (Produce Results) โดยสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดย

มีจุดเนนในดานตาง ๆ ไดแก (1) การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต (2) สามารถบริหารเวลาและบริหาร

โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi - Tasks) (4) การมีสวนรวม

อยางแข็งขัน (5) นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และ (6) ยอมรับผลผลิตที่เกิดข้ึนดวยความช่ืนชม 

       5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) หมายถึง 

ความเปนตัวแบบและเปนผูนําคนอื่น (Guide and Lead Others) โดย (1) ใชทักษะการแกไขปญหา

ระหวางบุคคลได เพื่อนําพาองคการกาวบรรลุจุดมุงหมาย (2) เปนตัวกลางหรือผูประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถช้ีนําและนําพาองคการกาวสูผลลัพธที่พึงประสงค (3) ยอมรับความสามารถของ

คณะทํางานหรอืผูรวมงานที่มคีวามแตกตางกัน และ (4) เปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พึงประสงค ผูอื่น

ยอมรับ 
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  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะดานชีวิตและอาชีพ  ซึ่งประกอบดวยทักษะที่ยืดหยุน

และสามารถปรับตัวได ริเริ่มและเรียนรูไดดวยตนเอง ทักษะทางสังคม และกาวขามวัฒนธรรม ความ

รับผิดชอบ และสามารถผลิตสรางสรรคงานได ตลอดจนมีความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม 

  ฉะน้ัน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะดังกลาวขางตน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการรวมกับครูจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาที่เปนการเสรมิสรางทักษะผูเรยีนดานชีวิตและอาชีพ จัดใหผูเรียนไดแสดงออกถึงภาวะผูนํา

และบทบาทหนาทีท่ี่รับผิดชอบ จัดใหผูเรียนเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ตาง ๆ ของสถานศึกษา ไดแสดงความสามารถในการทํางานที่หลากหลายอยางอิสระ สงเสริมใหผูเรียน

กําหนดเปาหมายและกลยุทธในการเรยีนรู สามารถจัดการเชิงบวกตอคําชม คําวิจารณ และรับผิดชอบ

ในความผิดพลาด และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะที่เช่ียวชาญสูระดับมืออาชีพ

จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและสภาพแวดลอม 

สรางสัมพันธระหวางบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาสภาพแวดลอมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม 

อีกทั้งจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และกิจกรรม

ที่เนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ ตลอดจน สงเสริมใหผูเรยีน

ไดแสดงผลงาน/ความสามารถพิเศษ ใชเวลาอยางคุมคาและจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งบทบาทหลักดานหน่ึงใน 4 ดาน ของตัวช้ีวัดดานสมรรถนะและความเปนผูนําที่มปีระสิทธิผลในศตวรรษ

ที่ 21 ที่ DoDEA 21 (2014 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 309) คือ ผูนําตองจัดสภาพแวดลอม

บนพื้นฐานยึดการเรียนรูของผูเรียน เปนศูนยกลางการสงเสริมปฏิสัมพันธและความรูสึกที่ดีตอของชุมชน 

ไดแก การสรางสภาพแวดลอมของโรงเรยีนเพือ่สนับสนุนการสอน และการเรยีนรูดานทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 กําหนดใหจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และความนาเช่ือถือยืดหยุนภายใน

โรงเรียนและชุมชน นอกจากน้ีควรเพิ่มโอกาสการเรียนรูดานโลกมากข้ึน และออกแบบทางสิ่งแวดลอม

ที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพ เพื่อเตรียมผูเรียนสําหรับการ

ทํางานในอนาคต 

  จากที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

การเสริมสรางทักษะดานทักษะชีวิตและอาชีพของผูเรียน โดยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการ

เสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการหรือเปนผูรับผิดชอบ 

ไดแสดงออกถึงภาวะผูนํา และบทบาทหนาที่ทีร่ับผดิชอบผานการทาํงานที่หลากหลายอยางอิสระ สามารถ

จัดการและรับมอืตอสถานการณตาง ๆ  ได เปดโอกาสใหผูเรยีนไดเรยีนรูสิง่ใหม ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะและ

สามารถปรับตัวใหสอดคลองกบับริบทของสงัคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  จัดใหมีกิจกรรม
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สรางสัมพันธระหวางบุคคล สรางจิตสํานึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย โดยเนน

ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงและไดแสดงผลงาน/ความสามารถพิเศษ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียน

ใชเวลาใหเปนประโยชน และสามารถจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

 ในการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัย

ไดศึกษาบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดังตอไปน้ี 

 สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร เขต 3 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา และมาตรการ 

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ินประกอบกับการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการสราง

และพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จึงมีหนาที่สนับสนุนสถานศึกษาใหเปนองคการช้ันนํา และสงเสริม

ใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 157 โรงเรียน ประกอบดวย 6 อําเภอ คือ อําเภอบานนาสาร อําเภอ

บานนาเดิม อําเภอเวียงสระ อําเภอชัยบุรี อําเภอพระแสง และอําเภอเคียนซา สถานศึกษาดังกลาว

มีสภาพความเปนอยูที่แตกตางกัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมคีวามจําเปนตองรวมมือ

สนับสนุนกันในฝายการบริหารวิชาการ การบริหารฝายงบประมาณ การบริหารฝายบุคคล การบริหาร

ทั่วไป รวมถึงการระดมสรรพกําลังทั้งความคิด ทรัพยากรและกําลังเต็มศักยภาพ ตามวิสัยทัศนที่วา 

“เปนองคกรช้ันนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของ

ความเปนไทย” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีโรงเรียนประถมศึกษา

ในสังกัด จํานวน 157 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (0 - 120 คน) จํานวน 78 โรงเรียน ขนาด

กลาง (121 - 600 คน) จํานวน 73 โรงเรียน ขนาดใหญ (601 - 1,500 คน) จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน

นักเรียนภาครัฐ ปการศึกษา 2558 แบงเปนกอนประถมศึกษา จํานวน 4,416 คน ระดับประถมศึกษา 
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จํานวน 18,711 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2,702 คน รวมทั้งหมด 25,829 คน ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,520 คน พนักงานราชการ 58 คน และบุคลากร

ในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 82 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 

2560) 

 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 (2560) ไดกลาวถึงการดําเนินงาน

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 สรุปไดวา การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

โดยมีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรช้ันนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน บนพื้นฐานของความ

เปนไทย และมีพันธกิจ 1) สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 2) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3) สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรบัการพัฒนา และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 4) พัฒนาระบบบรหิารจดัการที่เนนการมี

สวนรวม และรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา     

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดกําหนดเปาประสงคไว ไดแก 

1) นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย อยางสมดุล 2) นักเรียนระดับ

การศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามาตรฐาน 3) ประชากรวัยเรียน (อายุ 4 ป ถึง ยางเขาถึงปที่ 16) ไดรับ

โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ 4) ครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 5) 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ไดคุณภาพตามมาตรฐาน 6) สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน จุดเนนการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ไดแก 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 2) นักเรียนสามารถ

สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน) 3) นักเรียนทุกระดับมีความสามารถ

ดานการอาน การเขียน และการคิด 4) นักเรียนเปนคนดีและมีสุนทรียภาพ 5) นักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมเต็มตามศักยภาพ และสงเสริมใหไดรับรางวัล

ระดับชาติ 6) ผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน 7) ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามความตองการของบุคคลและหนวยงาน 8) ผูบริหาร

เปนผูนําทางวิชาการ 9) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 10) 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 11) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการ

นิเทศที่มีประสทิธิภาพ โดยมีกลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท กลยุทธที่ 2 ปลูกฝง
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คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีวิถีชีวิตความเปนไทย ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธที่ 3 

ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาใหทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

อยางมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

จึงกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาไวดังน้ี เปนองคกรช้ันนําในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหประชากรวัยเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม อานคลอง 

เขียนคลอง มีทักษะในการคิดวิเคราะหและใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประจําวัน สงเสริม

ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดเขาเรียน และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปน

องคการช้ันนํา ผลผลิตหลัก ไดแก 1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

3) เด็กพิการไดรับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ 4) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาภาค

บังคับ 5) ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 (2560) ไดกลาวถึง ภารกิจ 

และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังน้ี 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของ

สถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงาน และ

กํากับการตรวจสอบ ติดตามการใชงบประมาณของหนวยงาน 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในเขตพืน้ที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา 6) ประสานการระดมทรพัยากรดานตาง ๆ  รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ดําเนินการ

ประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10) ประสานสงเสริม

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการ

ทั่วไปกับองคกรหรอืหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงาน
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ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา 12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่

การศึกษา ทีไ่มไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 จากการศึกษาบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ขางตน

สรุปไดวา การบริหารจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

มีบทบาทหนาทีใ่นการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงสู

ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล 

     

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกีย่วกับบทบาทของผูบรหิารในการเสรมิสรางทกัษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนตามการรับรูของครู เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย ดังน้ี 

 เฉลิมพร วนาสันติสุข (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การจัดการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย

เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการ

จัดการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 

ที่จําแนกตามสถานภาพตําแหนง ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครู

วิชาการจํานวน 50 คน ครูผูสอน 200 คน รวมทั้งหมด 250 คน ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนา

บุคลากร รองลงมา คือ ดานการนิเทศภายใน สวนดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการจัดการสื่อ

และแหลงเรียนรู และดานการจัดปจจัยสนับสนุน และเมื่อเปรียบเทียบครูวิชาการและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ที่มีสถานภาพตําแหนงตางกัน และมีประสบการณ

การปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรู

ในโรงเรียนอําเภอนางรอง โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย เขต 3 ที่มีคารอยละสงูสดุในดานการพัฒนาบุคลากร คือ ควรมี

การฝกอบรมทางวิชาการ ในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ดานการจัดการสื่อ

และแหลงเรียนรู คือ ควรมีคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางเพียงพอ ดานการ

นิเทศภายใน คือ ควรนําผลการนิเทศภายในมาปรับปรุง เพื่อใชในการสงเสริมการจัดการเรียนรู และ
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ดานการจัดปจจัยสนับสนุน คือ ควรจัดหา เอกสาร หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรูหลากหลาย 

และเพียงพอ 

 ดวงกมล กิ่งจําปา (2555) ไดทําการวิจัยเรือ่ง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาตอการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณการบริหารของผูบริหารและ

สถานภาพของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร 

และครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2 จํานวน 333 คน โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางจากตารางของ เครจซี ่และมอรแกน และการสุมอยางงาย ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทหนาที่

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมอยูในระดับมาก 

2) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ 3) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารตางกัน มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของคร ูโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการวัดและประเมินผล 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ภัคจีรา สุนอุน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การใชแท็บเลต็ เพื่อการศึกษาเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

การใชแท็บเลต็เพื่อการศึกษา เขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 1 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชไดแก 

ครู จํานวน 55 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) บทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสรมิการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานจําแนกตามประสบการณปฏิบัติงาน

ตํ่ากวา 5 ป, 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป โดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เขตอําเภอ

เมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดาน

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ 

โดยรวมและรายดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผูเรียน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีวัตถุประสงค

ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผูบรหิารดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2) เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่สอน 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในปการศึกษา 2556 

จํานวน 2,156 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับดังน้ี การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริม

สนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม และประเมินผลการใชเทคโนโลยี 2) สภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) บทบาทของ

ผูบริหารในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

ผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสัมพันธกันทางบวกทุกดานอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ .01 

 กรรณิกา ไผทฉันท (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการสงเสรมิพฤติกรรม ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอ

ดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงคในการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสรมิพฤติกรรม ดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียน

ในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของครูผูสอน

ในการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอ

ดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามกลุมเครือขาย

พัฒนา การเรียนรู ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 28 คน และครูผูสอน 

จํานวน 224 คน ในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
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ในการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอ

ดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา ที่กลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรูตางกัน มีความแตกตางกัน 3) เปรียบเทียบบทบาทของ

ครูผูสอน ในการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน ในกลุมเครือขายพัฒนาการ

เรียนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตาม

กลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรูที่แตกตางกัน พบวา ครูผูสอนที่กลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรูตางกัน

มีความแตกตางกัน 4) เปรียบเทยีบบทบาทผูบรหิารสถานศึกษาและครผููสอน ในการสงเสริมพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนในกลุมเครือขายพฒันาการเรยีนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู ที่กลุม

เครือขายพัฒนาการเรียนรูตางกันมีความแตกตางกัน 

 สุจานาฏ บุญญโส (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนํา

ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูใน 4 ดาน ไดแก การจัดทําหลักสูตร การวัด

และประเมินผล การสนับสนุนทรัพยากร และการจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรูในโรงเรียน 2) เปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

และขนาดโรงเรียน และ 3) ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 123 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูใน 4 ดาน ไดแก การจัดทําหลักสูตร การวัด

และประเมินผล การสนับสนุนทรัพยากร และการจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรูในโรงเรยีน อยูในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน 2) ผลการเปรยีบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อทดสอบเปรียบเทียบระหวาง

ขนาดโรงเรยีน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
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ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กจะมีความต่ืนตัวที่จะนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง  

 เอกชัย พุทธสอน (2556) ไดทําการวิจัยเรือ่ง แนวโนมการเสรมิสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ มีวัตถุประสงคเพือ่ 1) วิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักศึกษาผูใหญ และ 2) นําเสนอแนวโนมการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

ผูใหญ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศระหวางป 

พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 โดยใชแบบวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณดวยแบบสอบถามตามวิธี

วิจัยแบบเดลฟายจากผูเช่ียวชาญจํานวน 17 ทาน แลวนํามาสรุปการไดฉันทามติจากกลุมผูเช่ียวชาญ 

และนําเสนอแนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ โดยการ

ตรวจสอบและประเมินผลแนวโนมจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะห

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 สําหรับ

นักศึกษาผูใหญ ประกอบดวย (1.1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการแสวงหา

ความรู เรียนรูไดดวยตนเอง และเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (1.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู การใช และการจัดการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทัน และ (1.3) 

ทักษะชีวิตและการทํางาน คือ มีทักษะในการปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคม และสภาพแวดลอม

ในการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 2) แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ไดแก (2.1) แนวโนมดานหลักการและนโยบาย คือ เนนการเรียนรูอยูบน

พื้นฐานของการศึกษาผูใหญ สงเสรมิการเรยีนรูดวยตนเอง เพื่อการเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

(2.2) แนวโนมดานคุณลักษณะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน (2.3) แนวโนมดานการจัดกระบวนการ

เรียนรู คือ การสงเสริมรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง การปฏิบัติจริง การสรางประสบการณเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ และ (2.4) แนวโนมดานการสนับสนุนและสงเสริม คือ การสรางเครือขายการเรียนรูจาก

ทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งผลการประเมินแนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักศึกษาผูใหญ พบวา ในแตละองคประกอบผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับดี 

 วิไลลักษณ ดลสวาง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

โรงเรยีนแหงการเรยีนรู ของโรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน

แหงการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 1 จํานวน 322 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย
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พบวา 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแหงการเรยีนรู ของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแหงการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงและตามขนาด

โรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 สุนีย ชัยสุขสังข (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะ

แหงศตวรรษที ่21 ของนักเรียนในโรงเรยีนเอกชนทางเลือก มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน

และสภาพอันพึงประสงคของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการ

เพื่อเสริมสรางทกัษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรยีนเอกชนทางเลือก ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 

40 โรง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ผลการวิจัย

พบวา 1) สภาพปจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ในโรงเรยีนเอกชนทางเลอืกในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนา

ทางวิชาชีพ คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การประเมินผลสภาพที่อันพงึประสงคของการบริหารวิชาการเพื่อเสรมิสราง

ทักษะแหงศตวรรษที ่21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เมื่อพิจารณารายดาน คาเฉลี่ยสูงสุด

คือ การพัฒนาทางวิชาชีพ คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จุดแข็งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ไดแก การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม

การเรียนรู หลักสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู สวนจุดออน คือ การประเมินผล 

โอกาสของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

ทางเลือก คือ สภาพเทคโนโลยี สวนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรฐั สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 

กลยุทธการบริหารวิชาการเพื่อเสรมิสรางทักษะแหงศตวรรษที ่21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ที่มีความเหมาะสมและความเปนไปได ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 1) ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 2) ยกระดับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูทีเ่อื้อตอการพัฒนา

นักเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 3) สรางความเปนเลิศดานการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครู

ใหมีทักษะแหงศตวรรษที ่21 4) ปรับกระบวนทัศนดานการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อพฒันานักเรยีน

ใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 5) ปรับกระบวนทัศนดานการจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

 แพรดาว สนองผัน (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ 
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ศึกษาทักษะของผูบริหาร และเสนอแนวการพัฒนาทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ดวยระเบียบวิธีวิจัยแบบ (Mini EDFR 

Mini Ethnographic Delph Futures Research) ผลการวิจัย พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 11 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความคิด

รวบยอด ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานการบริหาร ทักษะ

ดานการวางแผน ทักษะดานการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ ทักษะดานการประเมิน ทักษะดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบรหิารจดัการ และทักษะดานการสรางทีมงาน โดยทักษะ

ที่มีแนวโนมเปนไปไดมากที่สดุ และมีความเหน็สอดคลองกันอันดับแรก คือ ทักษะดานการสรางทีมงาน 

สวนแนวโนมเปนไปไดมาก และมีความเห็นสอดคลองกันอันดับสุดทาย คือ ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ 

 เตือนใจ ปนนิกร (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสัมฤทธ์ิผล

ทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

เพื่อสัมฤทธ์ิผลทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อกําหนดกลยุทธการบรหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษาเพื่อ

สัมฤทธ์ิผลทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อประเมินกลยุทธการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ

สัมฤทธ์ิผลทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 กลุมตัวอยาง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ หัวหนา

กลุมสาระ จํานวน 346 คน โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan การสุมอาศัยหลักความนาจะเปน 

โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบรหิารโรงเรียนภาพรวม การปฏิบัติอยูในระดับ

มาก การจดการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ระดับมาก และการบริหารโรงเรียนสูมาตรฐานสากลระดับมาก

ที่สุด 2) การกําหนดกลยุทธการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย วิสัยทัศน ดังน้ี โรงเรียน

มัธยมศึกษาจดการเรียนรูใหนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปภารกิจ 3) การ

ประเมินกลยุทธอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ความถูกตองเช่ือถือไดครอบคลุม กะทัดรัด ชัดเจน ปฏิบัติ

ไดคุมคา ยืดหยุน ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยทุกประเด็น 

 นันทวัน จันทรกลิ่น (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางการบริหาร

จัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบานเนินมะปราง สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหาร

จัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบานเนินมะปราง 2) เพื่อศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ประชากร

ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ศึกษาจากบุคลากรโรงเรียนบานเนินมะปราง จํานวน 50 คน ผลการวิจัย 

พบวา 1) ปญหาการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบาน

เนินมะปราง ในภาพรวมอยูในระดับนอย 2) ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
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คุณภาพในการพัฒนาทักษะผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะชีวิตและการทํางาน แนวทางการบริหาร

จัดการคุณภาพ ผูบริหาร และคณะครูควรรวมประชุม เพื่อที่จะศึกษาขอบกพรองวิธีการดําเนินงาน

เพื่อลําดับความสาํคัญของปญหาที่จะแกไขกอนหลัง และทําความเขาใจปญหารวมกันวางแผนการ

ดําเนินงาน ดวยการจัดอันดับความสาํคัญของปญหา กําหนดวิธีการที่ไดจากการวิเคราะหปญหา นําเอาผล

ที่ไดมาวิเคราะห มีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมวามีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวหรือไม รวมกัน

จัดทํามาตรฐาน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหดีย่ิงข้ึนไปอีกและสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหมที่เหมาะสม 

สําหรับการดําเนินการในปการศึกษาตอไป 

 กันตา กรึมสูงเนิน (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาดาน

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะดานการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 

ผูบริหารและครู คนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 334 ผลการวิจัย

พบวา 1) สมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวม

และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 2) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 (2.1) อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ ซอฟแวร การวัดและ

ประเมินผลการใชเทคโนโลยี สงเสริมการใชซอฟแวร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (2.2) จัดทํา

คูมือการเลือกใชคุณสมบัติของอุปกรณที่เหมาะสมตอการใชตาม จัดหาเครื่องมือ ในการประเมิน และ

มีแหลงเรียนรูไวใหบริการ (2.3) จัดต้ังกลุมชมรมไวแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคําปรึกษา สนับสนุน หรือพัฒนาสื่อ 

จัดทําสื่อตนแบบ มีการพัฒนาผูบริหารดานการสรางพฒันาสือ่การสอน หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรร

งบประมาณมาใหโดยเฉพาะ และจัดระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกีย่วของกบับทบาทของผูบรหิารในการเสรมิสรางทกัษะ

แหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนตามการรับรูของครูเพื่อเปนแนวคิดในการทําวิจัย ดังน้ี 

 Sook (2011) ไดทําการวิจัยเรื่อง An Analysis of ‘Informatics’ Curriculum from the 

Perspective of 21st Century Skills and Computational Thinking ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหลักษณะ

ของการศึกษาคอมพิวเตอรจากมุมมองของศตวรรษที่ 21 และทักษะการคิดคํานวณ ซึ่งทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 เปนทักษะที่จําเปนสําหรับความสําเร็จในโลกปจจุบัน ไดแก คิดเชิงวิพากษ การแกปญหา การสื่อสาร 

และทํางานรวมกัน ทักษะการคิดคํานวณมีความจําเปนสําหรับคนยุคปจจุบัน 

 Fox (2011) ศึกษาวิจัยเพื่อทําความสํารวจวา ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีความเขาใจเรื่อง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในระดับใดโดยใชกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนยังไมสามารถ
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ดําเนินการสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ใหนักเรียนไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากครูและนักเรียนยังมีขอจํากดั

ในการรับรูและทําความเขาใจเรื่องทักษะแหงศตวรรษที ่21 และถึงแมผูบริหารโรงเรียนจะมีความเขาใจ

เรื่องทักษะแหงศตวรรษที่ 21 มากกวา แตไมสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมปจจุบันใหสอดคลองกับการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ได นักวิจัยเสนอแนะใหมีการวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 พรอม ๆ ไปกับการสรางผลสัมฤทธ์ิทางดานการทดสอบ และกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง

ตองมาจากความรวมมือและทางานรวมกันของทุกฝาย 

 Leach (2012) ไดทําการวิจัยเรื่อง Humanistic School Culture and Social 21st Century 

Skills โดยผูวิจัยไดอธิบายสาระสําคัญของลัทธิมนุษยนิยมและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทักษะศตวรรษ 

ที่ 21 ในการสงเสริมการศึกษาของประชาชน ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงโรงเรียน

ที่มีลักษณะสอดคลองกับวัฒนธรรม และคุณธรรมของโรงเรยีน จากการศึกษาพบวา การเห็นอกเหน็ใจ 

ประจักษอยูในวัฒนธรรมของโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนคุณลักษณะ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 พบวา ลักษณะวัฒนธรรมโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนมีความความสัมพันธกัน 

เช่ือมั่น เคารพ และยอมรับซึ่งกันและกัน ลักษณะวัฒนธรรมและคุณธรรมของโรงเรียนทั้งหมด พบวา 

มีความสัมพันธกับทักษะศตวรรษที่ 21 คือ ครูมีความสัมพันธตอการพัฒนาชุมชนและความรวมมือในชุมชน 

การรับรูของชุมชน การสื่อสาร ความนาเช่ือถือ การตัดสินใจ ความเคารพ และการทํางานรวมกัน รวมถึง

จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 

 Zeitlen (2013) ไดทําการวิจัยเรื่อง A Study of California Public School District 

Superintendents and Their Implementation of 21st Century Skills โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ใหระดับหัวหนา และผูดูแลดานทรัพยสินทางปญญา นําคูมือการปฏิบัติการของทักษะในศตวรรษที่ 21 

ไปใชในแตละเขตพื้นที่ การศึกษาใชคําถามการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและการเรียนรูในศตวรรษ 

ที่ 21 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณผานการสํารวจความคิดเห็นทางออนไลน และขอมูลเชิงคุณภาพ

จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัย พบวา ทัศนะของ

ผูปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษแคลิฟอรเนีย เห็นวา ควรกําหนดทักษะศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อเช่ือมโยงทกัษะศตวรรษที่ 21 ไดแก มาตรฐานของรัฐ ทักษะการสื่อสาร ทักษะความรวมมือ

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ และความคิดสรางสรรค รวมถึง การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสอน

ที่เกี่ยวของกับทักษะในศตวรรษที่ 21 การดําเนินงานทั่วไปของหลักมาตรฐานของรัฐ ผูมีสวนเกี่ยวของ

ตาง ๆ ไดแก ครู ผูบริหารกิจการโรงแรม และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ และใหมีการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและ

เจาหนาที่ ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และการประเมินแบบไมเปนทางการ และเริ่มปรับเปลี่ยน

ความเขาใจและความตองการระบบการประเมินผลการเรียนการสอนและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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 Navichki (2013) ไดทําการวิจัยเรื่อง “CT” and “5C's”: Required Skillsof The 21st 

Century โดยผูวิจัยไดนําเสนอทกัษะที่จาํเปนใหมในศตวรรษที่ 21 ไดแก CT (การคิดคํานวณ) และ 3R 

(การอาน การเขียน และคณิตศาสตร) ในศตวรรษที ่21 “CT” คือ วิธีการใหมของการแกปญหาที่มีการใช

เทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร นอกจากน้ีความปรารถนา

ของการรวมหาทักษะที่เรียกวา “5C’s” คือ ความคิดที่สําคัญในการแกปญหา ความคิดสรางสรรค 

ทักษะการสื่อสาร ความรวมมอื และการสรางความสมัพันธขามวัฒนธรรม เพื่อการอภิปรายวิธีการสอน

ใหม ๆ ในการศึกษาคณิตศาสตรที่ซับซอน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่ง การศึกษาบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 พบวา บทบาทของผูบริหารในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 3 ดาน คือ การเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม การเสริมสรางทักษะสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี และการเสริมสรางทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

     

  



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      2. เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

      3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 

      4. การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้น้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,359 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 อางถึงใน ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550 : 238) กําหนด

สัดสวนของกลุมตัวอยางเปนรายอําเภอ และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับฉลาก รายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 
อําเภอพระแสง 360 80 
อําเภอเวียงสระ 314 71 
อําเภอเคียนซา 239 53 
อําเภอบานนาสาร 213 47 
อําเภอชัยบุร ี 143 32 
อําเภอบานนาเดิม 90 19 

รวม 1,359 302 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

    

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน

ตามแนวคิดของวัตถุประสงคการวิจัยที่ต้ังไว เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร 

ในการเสรมิสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยผูวิจัยไดออกแบบสอบถาม โดยการศึกษาบทบาทของผูบริหาร

และทักษะแหงศตวรรษที ่21 ของผูเรียน เปนเครื่องมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน 

ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  

ประสบการณสอน วุฒิการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที ่21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 มี 3 ดาน คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และทักษะดานชีวิตและอาชีพ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ซึ่งเปนขอคําถามที่ใหผูตอบประเมิน ตามระดับการประเมิน 5 ระดับ โดยมีคาตัวเลขที่เปนเกณฑพิจารณา

ดังน้ี 

 5 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาคนควาตํารา เอกสาร วารสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที ่21 เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่อง

ที่ทําการวิจัย 

  2. กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งน้ี และกําหนดตัวบงช้ีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

  3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมถึงเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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  4. เสนอรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ และรับคําแนะนําสําหรับ

การแกไข ปรับปรุง 

  5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดวย 

   5.1 ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาปรญิญาโท ดานภาษาไทย 

หรือผูมีผลงานทางวิชาการ  

   5.2 ผูเช่ียวชาญดานวิจัยหรือวัดประเมินผล จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ข้ึนไป ดานวิจัยหรือวัดประเมินผล หรือผูที่มีผลงานทางวิชาการ  

   5.3 ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ข้ึนไป ดานการบริหารการศึกษา หรือผูที่มีผลงานทางวิชาการ เพื่อใหผูเช่ียวชาญไดพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองและเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับนิยามศัพทเฉพาะ และใหคําแนะนําปรับปรงุแกไข เพื่อใหเกิดความชัดเจน ถูกตองและสมบูรณ และ

หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการวัดตามนิยามศัพทเฉพาะ (Index of 

Item Objective Congruensce, IOC) 

   6. เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป และปรับปรุงขอคําถามที่เลือกไวตาม

คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ เพื่อใหมีความเที่ยงตรงของเน้ือหาสมบูรณย่ิงข้ึน  

  7. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายแลว แลวไปทดลองใช (Try - Out) 

กับขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน 

  8. นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) กําหนดคาความเช่ือมั่น ต้ังแต 

0.50 ข้ึนไป ซึ่งผลของการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .98 

  9. นําแบบสอบถามทีไ่ดหาคุณภาพฉบับที่สมบูรณ แลวจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง

เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ 

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
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  1. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 

  2. นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 

  3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และรับขอมูลคืนดวยตนเอง 

  4. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ และถูกตอง เพื่อนําไป 

วิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่รวบรวมจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

  2. บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS 

for Window) การใหคะแนนการตอบแบบสอบถาม มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม

และแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว ดังน้ี 

   แบบสอบถามตอนที ่1 จําแนกขอมูลตามตัวแปรที่ตองการศึกษา ไดแก บุคคลที่ปฏิบัติ

หนาที่สอนอยูในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนก

ตามเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา เพื่อหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง 

   แบบทดสอบตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสรมิสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 มี 3 ดาน คือ ทักษะดานการเรยีนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะดานชีวิตและอาชีพ ซึ่งกําหนดเกณฑในการแปลความหมายตามรายละเอียด

ดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

นอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

นอยที่สุด 

  3. นําเสนอขอมูลวิจัยในรูปแบบตารางความเรียง 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. สถิติพื้นฐาน 

   1.1 คาเฉลี่ย (Mean) 

   1.2 คารอยละ (Percentage) 

   1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ  

   หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Cofficient) ของครอนบราด (Cronbach) ในการ

หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

  3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

   เปรียบเทียบโดยการทดสอบคาสถิติ (t – test) ในการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการเสริมสรางทกัษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ตามการรับรูของครู จําแนกตามเพศ 

ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา  

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากครผููสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ คาความถ่ี (Frequency) และ

รอยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสรมิสรางทกัษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 แบงออกเปน 

3 ดาน คือ 

  1) ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

             2) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                    

             3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ                     

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม เพศ ประสบการณการสอน และวุฒิการศึกษา 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ 

และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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  Χ  แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  df แทน  ช้ันของความอิสระ (Degree of Freedom) 

  t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยทางสถิติในการแจกแจงความถ่ีแบบ  

    t (Independent Samples) 

  Sig แทน นัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 

  * แทน การมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน และวุฒิการศึกษา

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละและนําเสนอขอมูลในตารางประกอบการบรรยาย  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ คาความถ่ี (Frequency) และ

รอยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน และวุฒิการศึกษา 

 

ขอมูล (n=302) ความถ่ี (คน) รอยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

115 

187 

 

38.10 

61.90 

รวม 302 100.00 

2. ประสบการณการสอน 

2.1 ตํ่ากวา 10 ป 

2.2 ต้ังแต 10 ป ข้ึนไป 

 

126 

176 

 

41.70 

58.30 

รวม 302 100.00 

3. วุฒิการศึกษา 

3.1 ปริญญาตรี 

3.2 สูงกวาปริญญาตรี 

 

219 

83 

 

72.50 

27.50 

รวม 302 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 จํานวนรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ เปนเพศหญิง มีประสบการณการสอน ต้ังแต 10 ปข้ึนไป และสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 

 ตอนท่ี 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

แบงออกเปน 3 ดาน ดังตารางท่ี 4.2 - 4.5 

 

ตารางท่ี 4.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 

   

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

2. ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                    

3. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 

4.18 

4.11 

4.20 

0.52 

0.61 

0.55 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.16 0.56 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับไดดังน้ี ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ดานทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรม และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
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ตารางท่ี 4.3  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

   

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

1. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

2. ผูบรหิารจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนสงัคม    

แหงการเรียนรู 

3. ผูบรหิารสงเสริมใหมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน        

ที่พัฒนาทกัษะการคิดของผูเรียน 

4. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานรวมกบัผูอื่น   

ผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

5. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางมี

วิจารณญาณ 

6. ผูบรหิารสงเสริมใหมีการจัดกจิกรรมการเรียนรูทีพ่ัฒนาทกัษะ

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน  อันนําไปสูการสรางนวัตกรรม

ใหม   

7. ผูบรหิารสงเสริมใหครูใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ

สําหรับการพฒันาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน 

8. ผูบรหิารใหการชวยเหลอื แนะนํา ใหคําปรึกษาแกคร ูในการ

เสริมสรางทักษะดานการเรียนรู และนวัตกรรมของผูเรียน 

9. ผูบรหิารจัดใหมีการเชิดชูเกยีรตินักเรียนที่มทีักษะดาน     

การเรียนรูและนวัตกรรมที่โดดเดนหรือมีผลงานเปนที่ยอมรบั 

10. ผูบรหิารใหความสําคัญในการเสรมิสรางทกัษะดานการเรียนรู       

และนวัตกรรมของผูเรียน 

11. ผูบรหิารมีการประสานความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  

ในการจัดกจิกรรมการเสริมสรางทักษะดานการเรียนรู และ

นวัตกรรมของผูเรียน 

4.43 

 

4.19 

 

4.19 

 

4.15 

 

4.18 

 

 

4.04 

 

4.23 

 

4.20 

 

4.21 

 

4.17 

 

 

4.20 

0.52 

 

0.78 

 

0.81 

 

0.73 

 

0.56 

 

 

0.80 

 

0.58 

 

0.66 

 

0.71 

 

0.71 

 

 

0.65 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

12. ผูบรหิารมีการระดมทรพัยากรทางการศึกษาสาํหรบัการเสริมสราง

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน 

13. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

14. ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ของโรงเรียน 

15. ผูบรหิารจัดใหมกีารแสดงผลงาน นวัตกรรมใหม ๆ ทีผู่เรียนได

สรางสรรคข้ึน 

16. ผูบรหิารจัดใหมกีิจกรรมทีส่นับสนุนใหผูเรียน ไดเปดโลกกวาง

เพื่อสรางมุมมองใหม ๆ ใหกับตนเอง 

17. ผูบรหิารมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน เสรมิสรางทกัษะ

ดานการเรียนรู และนวัตกรรมของผูเรียน 

 

4.12 

4.10 

 

4.14 

 

4.10 

 

4.27 

 

4.15 

 

0.79 

0.82 

 

0.79 

 

0.82 

 

0.64 

 

0.60 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.52 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรยีนสามารถเรยีนรู

ไดดวยตนเอง รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมกีิจกรรมทีส่นับสนุนใหผูเรยีนไดเปดโลกกวางเพื่อสรางมุมมอง

ใหม ๆ  ใหกับตนเอง และขอทีม่คีาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  คือ ผูบริหารสงเสรมิใหมกีารจดักิจกรรมการเรยีนรู

ที่พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของผูเรียน อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม   
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ตารางท่ี 4.4 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                                     

 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                   
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

1. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนเกิดทกัษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 

2. ผูบรหิารจัดใหมีการบรกิารสื่อและเทคโนโลยี เพือ่ใหผูเรียน

เขาถึงสารสนเทศอยางมีประสทิธิภาพ 

3. ผูบรหิารสนับสนุนใหผูเรียนใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลกั

จริยธรรมและกฎหมาย 

4. ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนสรางสื่อทีเ่หมาะสมสําหรับการนําเสนอ

ผลงาน / ขอมูลในแตละรายวิชา 

5. ผูบรหิารสงเสรมิใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่งมือ

ในการจัดการเรียนรู เชน หนังสอือิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน  

เปนตน 

6. ผูบรหิารสนับสนุนใหผูเรียนใชเทคโนโลยี เครื่องมือสือ่สารและ

เครือขายทางสังคมอยางถูกตองเหมาะสม 

7. ผูบริหารสงเสริมใหมกีิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะห

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีทีห่ลากหลาย 

8. ผูบรหิารจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยีของผูเรียนอยางตอเน่ือง 

9. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาทีเ่อือ้ตอการพัฒนา

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน 

10. ผูบรหิารจัดหาคอมพิวเตอร วัสดุ อปุกรณ เทคโนโลยีใหม ๆ 

เพือ่นํามาใชเปนเครื่องมอืในการเสรมิสรางทกัษะดานสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน 

 

4.28 

 

4.18 

 

4.32 

 

4.19 

 

 

4.40 

 

4.23 

 

4.17 

 

4.14 

 

4.16 

 

 

3.96 

 

0.74 

 

0.75 

 

0.58 

 

0.68 

 

 

0.52 

 

0.76 

 

0.60 

 

0.51 

 

0.67 

 

 

0.61 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี                   
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

11. ผูบรหิารจัดใหมรีะบบอินเทอรเน็ตสําหรับการจัดการเรยีน 

การสอน  

12. ผูบรหิารจัดใหมซีอฟตแวรที่จําเปนสําหรับผูเรียนอยางเพียงพอ 

13. ผูบรหิารสนับสนุนการใช ICT และ E – Learning ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

14. ผูบรหิารจัดใหมหีองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มสีื่อ อปุกรณ   

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

15. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนมสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรม

ดานสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลยีของสถานศึกษา เชน กิจกรรม

เสียงตามสาย   

16. ผูบรหิารใหความสําคัญในการเสรมิสรางทกัษะ ดานทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีใหแกผูเรียน 

 

3.99 

3.94 

 

4.02 

 

3.88 

 

 

4.05 

 

3.90 

 

0.62 

0.65 

 

0.75 

 

0.74 

 

 

0.70 

 

0.75 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทกัษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่งมือในการจัดการเรยีนรู เชน หนังสืออิเลก็ทรอนิกส สื่อออนไลน เปนตน 

รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย 

และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ คือ ผูบริหารจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีสื่อ อุปกรณ 

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
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ตารางท่ี 4.5 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 

 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

1. ผูบริหารรวมกับครูจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ปนการเสรมิสราง

ทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ    

2. ผูบรหิารจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและสภาพแวดลอม  

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

3. ผูบรหิารจัดใหมีกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อให

ผูเรียนไดเรียนรูทักษะในการดํารงชีวิต และการใชชีวิตอยู

รวมกัน 

4. ผูบรหิารจัดใหมีกจิกรรมเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ พฒันา

คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 

5. ผูบรหิารจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู เพื่อศึกษา

สภาพแวดลอมทีห่ลากหลายทางวัฒนธรรม 

6. ผูบรหิารจัดใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความเปนผูนํา ผานกจิกรรม

ที่หลากหลาย  

7. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรบัผิดชอบ ดําเนินการในการ

จัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 

8. ผูบรหิารจัดกจิกรรมที่เนนใหผูเรียนไดรบัประสบการณตรง  

ในการพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ เชน การศึกษาแหลง

เรียนรู การฝกอบรมวิชาชีพ เปนตน 

9. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนรูจกัการปฏิบัติตนในฐานะผูนํา และ 

ผูตามที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

10. ผูบริหารจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดแสดงผลงาน/ความสามารถ

พิเศษ   

11. ผูบรหิารเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสิง่ใหม ๆ เพื่อพฒันา

ทักษะที่เช่ียวชาญสูระดับมืออาชีพ 

 

3.29 

 

 

4.38 

 

 

3.98 

 

4.29 

 

4.33 

 

4.47 

 

4.19 

 

 

4.28 

 

4.42 

 

3.99 

 

4.46 

 

0.59 

 

 

0.53 

 

 

0.55 

 

0.50 

 

0.55 

 

0.54 

 

0.55 

 

 

0.54 

 

0.53 

 

0.50 

 

0.54 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 
n = 302 ระดับ 

การปฏิบัติ Χ  S.D. 

12. ผูบรหิารจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงบทบาท และหนาที่     

ที่หลากหลายในแตละสถานการณ 

13. ผูบรหิารจัดใหมกีิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาอยางคุมคา

สามารถจัดการภาระงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

14. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนแสดงความสามารถในการทํางาน  

ที่หลากหลาย 

15. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนมกีารทํางานอยางอิสระดวยตนเอง 

16. ผูบรหิารจัดกิจกรรมที่ใหผูเรยีนไดตระหนักถึงการทํางาน   

ทางวิชาชีพที่สุจริต 

17. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความเปนพลเมืองดี

ของสังคม 

 

3.92 

 

3.96 

 

4.42 

4.12 

 

4.48 

 

4.50 

 

0.52 

 

0.55 

 

0.53 

0.52 

 

0.50 

 

0.48 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะชีวิตและอาชีพ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึง

ความเปนพลเมืองดีของสังคม รองลงมา คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดตระหนักถึงการทํางาน

ทางวิชาชีพที่สุจริต และขอทีม่ีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ คือ ผูบริหารรวมกับครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ที่เปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ  
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

เสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน และวุฒิการศึกษา ดังตาราง

ท่ี 4.6 - 4.8 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ในการเสริมสรางทักษะ 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

เพศ  

t 

 

Sig. ชาย หญิง 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

2. ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

3. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ                   

4.59 

4.56 

4.61 

0.45 

0.49 

0.44 

4.65 

4.65 

4.70 

0.38 

0.40 

0.33 

-1.29 

-1.64 

-1.92 

0.20 

0.10 

0.06 

รวม 4.59 0.43 4.67 0.34 -1.70 0.09 

Sig * < 0.05 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสรมิสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.7 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณการสอน 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ในการเสริมสรางทักษะ 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ประสบการณการสอน  
t 

 
Sig. ตํ่ากวา 10 ป ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
2. ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
3. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ                   

4.64 
4.62 
4.68 

0.41 
0.45 
0.38 

4.62 
4.61 
4.66 

0.41 
0.43 
0.37 

0.38 
0.30 
0.51 

0.71 
0.77 
0.61 

รวม 4.65 0.39 4.63 0.38 0.42 0.68 

Sig * < 0.05 
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 จากตารางที ่4.7 พบวา ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสรมิสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกประสบการณการสอน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ในการเสริมสรางทักษะ 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

วุฒิการศึกษา  

t 

 

Sig. ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

2. ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

3. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ                   

4.64 

4.63 

4.67 

0.39 

0.41 

0.37 

4.60 

4.56 

4.65 

0.45 

0.49 

0.39 

0.90 

1.24 

0.34 

0.40 

0.22 

0.74 

รวม 4.65 0.36 4.60 0.42 0.94 0.35 

Sig * < 0.05 

 

 จากตารางที ่4.8 พบวา ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

     

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ

แหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนตามการรับรูของคร ูจําแนกตามเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เปนเครื่องมือ

ในการวิจัย ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสรมิสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

  1. ผลการวิจัยเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนครูผูสอนสงักดัสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 302 คน จําแนกตามเพศ ประสบการณ

การสอน และวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ มีประสบการณการสอน 

ต้ังแต 10 ปข้ึนไป รองลงมา คือ ตํ่ากวา 10 ป และสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา 

คือ สูงกวาปริญญาตรี 

  2. ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับไดดังน้ี ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ดานทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรม และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

   2.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเอง รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเปดโลกกวาง เพื่อสราง
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มุมมองใหม ๆ  ใหกับตนเอง และขอที่มีคาเฉลีย่ตํ่ากวาขออื่น ๆ  คือ ผูบริหารสงเสรมิใหมีการจดักจิกรรม

การเรียนรูที่พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของผูเรียน อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม 

   2.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมและรายขอรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการจดัการเรียนรู เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เปนตน รองลงมา 

คือ ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนใชสารสนเทศอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ คือ ผูบริหารจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีสื่อ อุปกรณ  เพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน      

   2.3 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของคร ูดานทักษะชีวิตและอาชีพ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความเปนพลเมืองดี

ของสังคม รองลงมา คือ ผูบริหารจดักิจกรรมที่ใหผูเรยีนไดตระหนักถึงการทํางานทางวิชาชีพสจุริต และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ คือ ผูบริหารรวมกับครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการเสริมสราง

ทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ 

  3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 จําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน และวุฒิการศึกษา ผลวิจัยสรุปไดดังน้ี 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

   3.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกประสบการณการสอน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

   3.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
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อภิปรายผล  

 

 จากการสรุปผลการศึกษา เรื่องการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะของผูเรยีนในศตวรรษที ่21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

  1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมอยู

ในระดับมาก จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตระหนักและใหความสําคัญในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 โดยปฏิบัติและแสดงบทบาทในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ของผูเรียนทั้ง 3 ดาน อันประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ สอดคลองกับ ศศิรดา แพงไทย (2559 : 11) ไดสรุปไววา ในการ

จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาตองพัฒนาผูเรยีนทั้งในดานสาระวิชาหลกั และทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 ซึ่งประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ 

เทคโนโลยี ดังน้ัน บทบาทหนาที่ของผูบรหิารจงึเปนภาระทีส่ําคัญตอการจดัการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพ 

ซึ่งผูบริหารจะตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองใหเปนผูนํายอดเย่ียมปรับเปลี่ยนองคกรให

ทันสมัย พัฒนาทีมงานใหเปนบคุคลแหงการเรยีนรู พัฒนากระบวนทัศนใหมใหเกิดข้ึนในองคกรขับเคลื่อน

ดวยยุทธศาสตรการบริหารจดัการใหม ๆ  สงเสรมิสนับสนุนทั้งดานงบประมาณสือ่อุปกรณอยางเพียงพอ 

ใหความสําคัญกับความสมัพันธของผูปฏิบัติ สอดคลองกับ สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556) ไดสรุปไววา 

ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21 ซึ่งสถานศึกษาจะตองพฒันาผูเรียนทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทักษะ

ชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จึงเปนภาระที่สาํคัญของผูบริหารที่จะตอง

รับผิดชอบจัดการศึกษาใหประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารจะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง 

คิดหายุทธศาสตรในการบริหารจัดการใหม ๆ  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ใหความสําคัญกับความสัมพันธ

ของผูปฏิบัติงานในองคกร และนอกองคกร ใหความสนใจตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่อง

ของศาสตรทางการสอนที่เหมาะสม และตองเขามารบับทบาทในการเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของครูปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับครูผูสอน 

สงเสรมิใหมกีารนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาใหสงูข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการ

สรางเครือขายการเรยีนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ 

และมีทักษะทัดเทียมเปนที่ยอมรบัของชาติอื่น และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุนีย ชัยสุขสังข (2557) เรื่อง กลยุทธการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสรางทักษะแหง
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ศตวรรษที่ 21 ของนักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนทางเลอืก ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบนัของการบริหาร

วิชาการ เพื่อเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ในภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 รายดาน สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

   1.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเปดโลกกวาง เพื่อสรางมุมมอง

ใหม ๆ ใหกับตนเอง แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษามุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสรางทัศนะใหม ๆ ใหแกผูเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขอ

อื่น ๆ คือ ผูบริหารสงเสรมิใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาทักษะความคิด

สรางสรรคของผูเรียน ยังไมสามารถนําไปสรางนวัตกรรมใหมได ซึ่งรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนโดยสวนใหญเนนการบรรยาย ทําใหนักเรียนไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และไมไดแสดงความคิด

ไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งการสรางนวัตกรรมในบางครั้งจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ  ซึ่งสถานศึกษา

ไมไดสนับสนุนเทาที่ควร เน่ืองจากขอกําจัดดานงบประมาณทําใหนักเรียนไมสามารถสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ ได สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมของผูเรียน ดังที่

กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ไดประกาศมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานที ่1 ดานคุณภาพผูเรียน 1) ความสามารถ

ในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 2) ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา

มีบทบาทสรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดังกลาว เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่ง สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556 : 5) กลาววา ผูบริหารควรมีบทบาทในการ

สนับสนุนใหมีการสรางสรรควัฒนธรรมในทางบวก และสรางวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมใหเอื้อตอการ

เรียนการสอน เชน สรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามคุีณภาพเช่ือถือได จัดสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสม ความปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนความสําเร็จในการ

เรียนรู สรางตัวแบบการปฏิบัติงานที่ดี มีการช่ืนชมในความสําเร็จและกาวหนาของนักเรียนและบุคลากร 

และสอดคลองกับ The Wallace Foundation (2012 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 307) 

เสนอแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรนําไปใชในประเด็นที่ 2 สรางบรรยากาศ

ที่อบอุนเพื่อการศึกษา ผูบริหารตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับผูเรียน และบุคคลภายนอกเพราะ
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โรงเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียนและกิจกรรม บรรยากาศมีความสําคัญที่เอื้อตอการเรียนการสอน 

และการเรียนรูของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ ดลสวาง (2556) เรื่องบทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

โรงเรยีนแหงการเรยีนรู ของโรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ เฉลิมพร วนาสันติสุข (2555) เรื่อง บทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการสงเสริมการจดัการเรยีนรูในโรงเรียนอําเภอนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน    

   1.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของครู ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ดวยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรียนรู เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน เปนตน รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนใช

สารสนเทศอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ คือ ผูบริหาร

จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีสื่อ อุปกรณ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน อาจเน่ืองมาจากขอจํากัด

ดานงบประมาณและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาโดยสวนใหญมักมีขอจํากัดดาน

งบประมาณโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงทําใหการจัดซื้อคอมพิวเตอร สื่อ อุปกรณตาง ๆ ใหเพียงพอ

ตอนักเรียนน้ันเปนไปไดยาก อีกทั้งสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาไมเอื้อตอการจัดใหมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรที่มีสื่อ อุปกรณครบครัน กลาวคือ หองเรียน อาคารเรียนมไีมเพียงพอจึงทําใหไมสามารถ

จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีสื่อ อุปกรณตาง ๆ  ได สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคจีรา สุนอุน 

(2556) เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เขตอําเภอ

เมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา บทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) เรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของ

ผูบริหารดานการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

ผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัย
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พบวา บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มากเชนกัน 

   1.3 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรับรูของคร ูดานทักษะชีวิตและอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร

สถานศึกษาเหน็ความสาํคัญและเสริมสรางดานทักษะชีวิตและอาชีพใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและสภาพแวดลอม สรางสัมพันธระหวางบุคคล แลกเปลี่ยน

เรียนรูและศึกษาสภาพแวดลอมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึก

สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และกิจกรรมทีเ่นนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง

ในการพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงผลงาน/ความสามารถพิเศษ 

ใชเวลาอยางคุมคาและจัดการภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูเรยีนไดแสดงออกถึงความเปนพลเมอืงดีของสังคม รองลงมา คือ 

ผูบริหารจัดกิจกรรมที่ใหผูเรยีนไดตระหนักถึงการทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบรหิาร

สถานศึกษาเนนใหผูเรียนเปนพลเมอืงดีของสังคมและประกอบอาชีพที่สจุริต สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

ขออื่น ๆ คือ ผูบริหารรวมกับครูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิต

และอาชีพ อาจเน่ืองมาจากครูและผูบริหารขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดย

สวนใหญจะเปนหนาที่ของฝายวิชาการเพยีงฝายเดียว หรือไมก็นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 มาใชโดยที่ไมปรับใหเหมาะสมกับกับบริบทและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา นอกจากน้ี

หลักสูตรสถานศึกษายังไมไดมุงเนนการเสริมสรางทักษะผูเรียน ดานชีวิตและอาชีพอยางเปนรูปธรรม  

สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา ไผทฉันท (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการสงเสริมพฤติกรรม ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู 

อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ในกลุมเครือขายพัฒนาการเรียนรู อําเภอดานมะขามเต้ีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจานาฏ บุญญโส 

(2556) เรื่อง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนประถมศึกษาสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูใน 4 ดาน 

ไดแก การจัดทําหลักสูตร การวัดและประเมินผล การสนับสนุนทรัพยากร และการจัดสภาพแวดลอม

แหลงเรียนรูในโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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  2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 จําแนกตามเพศ ประสบการณสอน และวุฒิการศึกษา อภิปรายไดดังน้ี 

   2.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนก

ตามเพศ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานทีต้ั่งไว ผลวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเน่ืองจากกระบวนการเรียนรูของครูแตละคนภายใตสภาวะเดียวกัน ทั้งดานนโยบายการจัดการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา หลักสูตร การวัดผลประเมินผล แนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานดาน

การศึกษาในลักษณะเชนเดียวกัน สงผลใหการบริหารจดัการการศึกษาในแตละโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 มีความคลายคลึงหรือเหมือนกัน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา

ในแตละโรงเรยีน ไดรบัมอบหมายคําสั่ง นโยบาย จุดเนนในการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ

เชนเดียวกัน ทําใหปจจัยดานเพศ ไมสงผลตอการรับรูของครูเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 เพราะผูบริหารสถานศึกษาเองตองปฏิบัติตามบทบาท

และหนาที่ที่รับผิดชอบ สอดคลองกับ ดุสิต จันทรผง (2553 : 13) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทไววา 

บทบาท คือ พฤติกรรมหรอืการกระทําของบุคคล ซึ่งอยูในฐานะหรือตําแหนง หรือมีสถานภาพอยางใด

อยางหน่ึง ซึ่งสังคมไดกําหนดใหมีหนาที่ตองปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพเปนสิ่งที่ควบคูกันน่ันก็คือ 

สถานภาพจะกําหนดวา บุคคลน้ัน ๆ มีหนาที่ตองปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร สวนบทบาทเปนการปฏิบัติ

ตามหนาที่ที่สังคมไดกําหนดไวในแตละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม

ในสถานภาพหน่ึง ๆ บุคคลอาจจะตองแสดงบทบาทมากมาย และสอดคลองกับ กรรณิกา ไผทฉันท 

(2556 : 10) ไดสรุปไววา บทบาท คือ การทําหนาที่ หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหวังใหบุคคล

น้ันกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลตามหนาที่หรือตําแหนงที่มีอยูในสถานการณ เมื่อเรา

เปนอะไรสักอยางหน่ึงสิ่งที่เราทําตองมาคูกับสิ่งที่เราเปน จากแนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทที่กลาวมาขางตน 

จะเห็นไดวา บทบาทเปนแบบแผนพฤติกรรม หรือการไดกระทําตาง ๆ ของบุคคลที่สังคมคาดหวัง หรอื

กําหนดใหกระทําโดยจะมีความเกี่ยวเน่ืองกับอํานาจหนาที่และสิทธิซึ่งข้ึนอยูกับฐานะ หรือตําแหนง 

ทางสังคมของบคุคลน้ัน ซึ่งจะเปนตัวกําหนดใหผูดํารงตําแหนงน้ัน ๆ  ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ หากบุคคล

ที่สังคมคาดหวังน้ันไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามที่ไดดํารงตําแหนง ก็จะไมไดรับการยอมรับจากสังคม 

เชนเดียวกับการแสดงออกถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองแสดงบทบาทในการบริหารสถานศึกษา

ใหมีคุณภาพ ดังน้ัน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบรหิารจัดการสถานศึกษา จึงแสดงออกมา

ในทิศทางเดียวกัน ทําใหการรับรูของครเูปนแนวทางเดียวกัน 

   2.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนก
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ตามประสบการณสอน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

ผลวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 แสดงบทบาทภายใตนโยบาย จุดเนน และแนวทางการดําเนินงานเดียวกัน สงผล

ใหมีการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตามทีก่ําหนด ทั้งน้ีผูบริหาร

สถานศึกษาตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และวิธีการบริหารที่หลากหลาย เพื่อให

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจ และยอมรับในผลของการบริหารจัดการศึกษา สอดคลองกับ

ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551 : 3) ไดสรุปไววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการจัด

กิจกรรมของการทํางานอยางเปนระบบ ดวยเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม โดยการใช

ทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ดวยจิตรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคขององคกรอยางมปีระสิทธิภาพ และสอดคลองกบั Dodea 21 

(2014 อางถึงใน ชัยยนต เพาพาน, 2559 : 308 - 309) ไดกําหนดตัวช้ีวัดดานสมรรถนะและความเปนผูนํา

ที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ไว 4 บทบาทหลัก คือ 1) ผูนําโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 กําหนดใหมี

การกํากับดูแลดานการบูรณาการการเรียนการสอนตอการประยุกตนวัตกรรมใหม ๆ มาใช และการ

ประเมินผล ไดแก การใหคําแนะนําแนวคิดใหม ๆ  สําหรับครผููสอนเกี่ยวกับการใชหองเรยีนทีม่ีประสทิธิผล 

การสนับสนุนใหการเรยีนการสอนสอดคลองกับปจจยัภายในและภายนอกโรงเรียน 2) มีการนํารูปแบบ

ทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรูของผูเรียน ไดแก นําไปใชในหองเรียน 

สงเสริมใหครู นักเรียนใชเครื่องมือทางดิจิตอลอยางมีประสทิธิผล และใชอยางตอเน่ือง รวมทั้งการประเมิน

ความพรอมของโรงเรียนทีจ่ะนําทักษะทางดิจติอลมาใช 3) ใหโอกาสแกครูไดพจิารณาไตรตรอง กําหนด

จุดมุงหมาย และการรวมมือกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมืออาชีพในสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยง

แลวสามารถนํามาเปนโอกาส ไดแก ใหครูกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 

และดานการประเมินผล และใหนําผลการวิจัยมาใชประโยชน รวมทั้ง เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูอยาง

มืออาชีพไดอยางแทจริง 4) ตองจัดสภาพแวดลอมบนพื้นฐานยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนศูนยกลาง

การสงเสริมปฏิสัมพันธและความรูสึกที่ดีตอของชุมชน ไดแก การสรางสภาพแวดลอมของโรงเรยีนเพื่อ

สนับสนุนการสอน และการเรียนรูดานทักษะในศตวรรษที่ 21 กําหนดใหจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพและความนาเช่ือถือยืดหยุนภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากน้ี ควรเพิ่มโอกาสการ

เรียนรูดานโลกมากข้ึน และออกแบบทางสิ่งแวดลอมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต 

และทักษะทางอาชีพ และเตรียมผูเรียนสําหรับการทํางานในอนาคต ซึ่งจากบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ดังกลาวที่ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ทําใหการรับรูของครไูมแตกตางกนั 

   2.3 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ

ที่ 21 ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนก

ตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่วางไว ผลวิจัย
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เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักและแสดงออกถึงบทบาทในการเสริมสรางผูเรียน

ใหมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนด ซึ่งตรงกับทักษะ

ในศตวรรษที ่21 ของผูเรียน ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะดังกลาว เพื่อใหผูเรียน

ไดเกิดสมรรถนะที่กําหนดไว หลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับ สุชาวดี พรหมเสน 

(2557 : 11) ไดสรุปไววา บทบาท คือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตามบทบาทที่ไดรับ ซึ่งถือเปน

การปฏิบัติตามสทิธิและหนาที่ของสถานการณน้ัน ๆ  โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมและสอดคลอง

กับ Getzels and Guba (1968 : 56 อางถึงใน อภิชาติ ใจซื่อ, 2557 : 14) ไดนําเสนอทฤษฎีระบบสังคม

ที่มีแนวความคิดวา พฤติกรรมของบุคคลในสังคม คือ หนาที่ของปฏิสัมพันธระหวางบทบาทกับบุคลิกภาพ 

รูปแบบของระบบสังคมดังกลาว ประกอบดวย สวนประกอบ 2 มิติ คือ 1) มิติสถาบัน ประกอบดวย 

สถาบัน เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนมาเพือ่ความอยูรอด บทบาท เปนตําแหนงหนาที่ในสถาบันที่ผูสวมบทบาท

มีทั้งสิทธิและหนาที่ บทบาทแตละบทบาทเกี่ยวของกนัและกัน เปนสวนประกอบซึง่กันและกัน เพื่อทํา

หนาที่ไดสมบูรณในสถาบนัน้ัน ๆ  และความคาดหวัง เปนความคิดของบุคคลที่มีบทบาทน้ัน ความคาดหวัง

อาจจะมาจากบุคคลที่สวมบทบาทหรือคนอื่นที่อยูภายในสถาบันหรือภายนอกสถาบัน 2) มิติบุคคล 

ประกอบดวย บุคคล หมายถึง มนุษยที่มีลักษณะแตกตางกันดานสรีรวิทยา และจิตวิทยา บุคลิกภาพ

และความตองการตางกัน บุคลิกภาพ เปนโครงสรางของบุคคลในเชิงจิตวิทยา เปนองคประกอบที่เปน

พลวัตภายในตัวบุคคล ประกอบดวย ความตองการเปนหลกั ความตองการจะเปนตัวควบคุมการตอบสนอง

ของบุคคลตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับคานิยม ความเช่ือ ความรู ความสามารถของแตละ

บุคคล และความตองการ เปนความโนมเอียงที่จะกระทําอยางใดอยางหน่ึงตอเปาหมายและหวังผลสําเร็จ

ในความตองการน้ัน และจากการที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมตามบทบาทอยางเต็มศักยภาพ

ในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพตามที่คาดหวัง 

จึงทําใหการรับรูของครูเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สามารถนําผลการวิจัย

ไปปรับปรุง และพัฒนาบทบาทของผูบรหิารในการการเสรมิสรางทกัษะของผูเรยีนในศตวรรษที ่21 ได

ดังน้ี 

   1.1 ควรสงเสริมใหสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการเสริมสราง

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ สื่อการสอน และรวมมือกับสถานศึกษา
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ในการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและอาชีพ  

   1.2 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูบรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา

เกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไป

พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะศตวรรษที่ 21  

  2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

   สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาการเสริมสรางทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน ไดดังน้ี 

   2.1 ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ผลวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการ

สงเสรมิใหมกีารจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่พฒันาทกัษะความคิดสรางสรรคของผูเรยีน อันนําไปสูการสราง

นวัตกรรมใหม มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ดังน้ัน ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคของผูเรียน ดวยวิธีการและรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใหผูเรียน

ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ 

   2.2 ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ผลวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหาร

ในการจัดใหมหีองปฏิบัติการคอมพวิเตอร ที่มีสื่อ อุปกรณ เพียงพอตอจาํนวนนักเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

ดานอื่น ๆ ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดหาสื่อ อุปกรณตาง ๆ ใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน เพื่อใหผูเรียน

สามารถเรียนรู และฝกทักษะการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.3 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ผลวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการรวมกับครู

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิตและอาชีพ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ 

ดังน้ัน ผูบริหารและครูควรรวมกันจัดทาํหลกัสตูรสถานศึกษาทีเ่ปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิต

และอาชีพ เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางทักษะดานชีวิตและอาชีพของผูเรียน 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาปญหา และแนวทางการแกไขการดําเนินงานการเสริมสรางทักษะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหการดําเนินงานในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนบรรลุเปาหมาย 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อยางเต็มศักยภาพ 

  2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

เพื่อการสงเสริมและพัฒนาปจจัยตาง ๆ ใหมีศักยภาพในการเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

  3. ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบริหารในศตวรรษที ่21 ในดานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมบทบาท

ของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพอยางรอบดาน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

1.  ชื่อ – สกุล นายวุฒิไกร  เลื่อนแปน 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานสอง  

  อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2. ชื่อ – สกุล นายสําราญ  ชูชวยสุวรรณ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนปญญาทพิย 

  อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

3.  ชื่อ – สกุล นายสุริยา  วรประดิษฐ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการ  โรงเรียนอนุบาลขวัญแม 

  อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

4.  ชื่อ – สกุล นางสาววนิดา  สาระพางค 

 ตําแหนง อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

5.  ชื่อ – สกุล นางนาตยา  ดําพัฒน 

 ตําแหนง ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานนาสาร 

  อําเภอบานนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21   

 

ความเชื่อมั่น 

1. ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม   0.95 

2. ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   0.96 

3. ดานทักษะชีวิตและอาชีพ   0.96 

รวมท้ังฉบับ 0.98 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะของผูเรียนในศตวรรษ 

ท่ี 21 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเปนเครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมลู เพื่อใชในการศึกษาวิจัยโดยแบง

ออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนตามการรับรูของครู สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 

 2. ขอความกรณุาจากทานไดโปรดพจิารณา และตอบแบบสอบถามตามความเปนจรงิผลของ

การศึกษาจะมีประโยชนในเชิงวิชาการและเปนขอมูลที่จะนําไปชวยพัฒนา เสริมสรางทักษะแหงศตวรรษ

ที่ 21 ของผูเรียน ซึ่งเปนประโยชนตอสถานศึกษา  ผูศึกษาขอรับวาขอมูลที่ไดรับจะไมมีการนําเสนอ

เปนรายบุคคลและจะเกบ็ขอมลูเหลาน้ีไวเปนความลับ ซึง่จะไมมีผลกระทบถึงทานแตประการใด   

 ผูวิจัยจึงหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดังกลาว และ

ขอขอบพระคุณทกุทานมา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

 

 

          นางสาวรุงระวี เมฆไลย 

     นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

 

 1.  เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

 2.  ประสบการณการสอน  

         ตํ่ากวา 10  ป 

         ต้ังแต  10  ปข้ึนไป 

 

 3. วุฒิการศึกษา  

         ปริญญาตรี 

        สูงกวาปริญญาตรี 

 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน ตามการรับรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3   

 

คําชี้แจง 

   

 1. ใหทานพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นและความเปนจริงในบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนในสถานศึกษาของทาน 

 2. โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ดังน้ี 

 ระดับ  5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

        ระดับ  4    หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

        ระดับ  3    หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง 

        ระดับ  2    หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

        ระดับ  1    หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม   

1. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 

ดวยตนเอง 

     

2. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 

ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

     

3. ผูบริหารสงเสรมิใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่พฒันาทักษะการคิดของผูเรียน 

     

4. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนมีทกัษะการทํางาน

รวมกับผูอื่น ผานกิจกรรมการเรยีนรูทีห่ลากหลาย 

     

5. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ

แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

     

6. ผูบริหารสงเสรมิใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ที่พัฒนาทกัษะความคิดสรางสรรคของผูเรียน  

อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม   

     

7. ผูบริหารสงเสรมิใหครูใชสือ่ นวัตกรรม  

เทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับการพฒันาทักษะ 

การเรียนรู และนวัตกรรมของผูเรียน 

     

8. ผูบริหารใหการชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรกึษา  

แกครูในการเสริมสรางทักษะดานการเรียนรู 

และนวัตกรรมของผูเรียน 

     

9. ผูบรหิารจัดใหมกีารเชิดชูเกยีรตินักเรียนที่มีทกัษะ

ดานการเรียนรู และนวัตกรรมที่โดดเดน หรือมี

ผลงานเปนที่ยอมรับ 

     

10 ผูบริหารใหความสําคัญในการเสริมสรางทักษะ 

ดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (ตอ) 

11. ผูบรหิารมีการประสานความรวมมอืจากหนวยงาน

ภายนอก ในการจัดกจิกรรมการเสริมสรางทักษะ

ดานการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียน 

     

12. ผูบริหารมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

สําหรับการเสรมิสรางทักษะดานการเรียนรู 

และนวัตกรรมของผูเรียน 

     

13. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนเปนบุคคล 

แหงการเรียนรู 

     

14. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนมสีวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

     

15. ผูบรหิารจัดใหมกีารแสดงผลงาน นวัตกรรมใหม ๆ 

ที่ผูเรียนไดสรางสรรคข้ึน 

     

16. ผูบริหารจัดใหมีกจิกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนได

เปดโลกกวางเพื่อสรางมมุมองใหม ๆ ใหกบัตนเอง 

     

17. ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน

เสริมสรางทักษะดานการเรียนรู และนวัตกรรม

ของผูเรียน 

     

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

18. ผูบรหิารสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี 

     

19. ผูบริหารจัดใหมีการบริการสื่อ และเทคโนโลยี  

เพื่อใหผูเรียนเขาถึงสารสนเทศอยางมีประสทิธิภาพ  

     

20. ผูบริหารสนับสนุนใหผูเรียนใชสารสนเทศ 

อยางถูกตองตามหลักจริยธรรม และกฎหมาย 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ตอ) 

21. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนสรางสื่อทีเ่หมาะสม

สําหรบัการนําเสนอผลงาน/ขอมูล ในแตละรายวิชา 

     

22. ผูบริหารสงเสรมิใหครูใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู เชน หนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส สื่อออนไลน เปนตน 

     

23. ผูบรหิารสนับสนุนใหผูเรียนใชเทคโนโลยี เครื่องมือ

สื่อสาร และเครือขายทางสงัคมอยางถูกตอง

เหมาะสม 

     

24. ผูบริหารสงเสรมิใหมกีิจกรรมการเรียนรู เพือ่ให

ผูเรียนไดวิเคราะหสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

ที่หลากหลาย 

     

25. ผูบริหารจัดใหมีกจิกรรมเสริมสรางทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของผูเรียน 

อยางตอเน่ือง 

     

26. ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

ที่เอื้อตอการพฒันาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยีของผูเรียน 

     

27. ผูบริหารจัดหาคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ 

เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนํามาใชเปนเครือ่งมอื 

ในการเสรมิสรางทกัษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีของผูเรียน 

     

28. ผูบริหารจัดใหมีระบบอินเทอรเน็ตสําหรบั 

การจัดการเรียนการสอน  

     

29 ผูบริหารจัดใหมีซอฟตแวรทีจ่ําเปนสําหรบัผูเรียน 

อยางเพียงพอ 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (ตอ) 

30. ผูบรหิารสนับสนุนการใช ICT และ E – Learning  

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

     

31. ผูบริหารจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ที่มีสื่อ อปุกรณ เพียงพอตอจํานวนนักเรียน          

     

32. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนมสีวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 

ของสถานศึกษา เชน กิจกรรมเสียงตามสาย   

     

33. ผูบริหารใหความสําคัญในการเสริมสรางทักษะ

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ใหแกผูเรียน 

     

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ    

34. ผูบริหารรวมกบัครจูัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่เปนการเสริมสรางทักษะผูเรียนดานชีวิต 

และอาชีพ    

     

35. ผูบริหารจัดใหมีกจิกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน

สามารถปรบัตัวใหสอดคลองกับบรบิทของสังคม

และสภาพแวดลอมที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว 

     

36. ผูบรหิารจัดใหมกีิจกรรมสรางสมัพันธระหวางบุคคล

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทกัษะในการดํารงชีวิต 

และการใชชีวิตอยูรวมกัน 

     

37. ผูบริหารจัดใหมีกจิกรรมเสริมสรางจิตสํานึก

สาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 

ความมีวินัย 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ (ตอ)    

38. ผูบริหารจัดใหมีกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทีห่ลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

     

39. ผูบรหิารจัดใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความเปนผูนํา 

ผานกิจกรรมทีห่ลากหลาย  

     

40. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบ  

ดําเนินการในการจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ

ของสถานศึกษา 

     

41. ผูบริหารจัดกจิกรรมที่เนนใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการพัฒนาทกัษะดานชีวิต

และอาชีพ เชน การศึกษาแหลงเรียนรู การฝก 

อบรมวิชาชีพ เปนตน 

     

42. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนรูจักการปฏิบัติตน 

ในฐานะผูนําและผูตามที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

     

43. ผูบริหารจัดกจิกรรม เพื่อใหผูเรียนไดแสดง 

ผลงาน / ความสามารถพิเศษ   

     

44. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ   

เพื่อพฒันาทักษะที่เช่ียวชาญสูระดับมอือาชีพ 

     

45. ผูบริหารจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดแสดงบทบาท

และหนาทีท่ี่หลากหลายในแตละสถานการณ 

     

46. ผูบริหารจัดใหมีกจิกกรมเพื่อใหผูเรียนไดใชเวลา

อยางคุมคา สามารถจัดการภาระงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

     

47. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนแสดงความสามารถ 

ในการทํางานที่หลากหลาย 
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ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสราง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก  

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ (ตอ)    

48. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนมีการทํางานอยางอสิระ 

ดวยตนเอง 

     

49. ผูบริหารจัดกจิกรรมที่ใหผูเรียนไดตระหนักถึง 

การทํางานทางวิชาชีพที่สจุริต 

     

50. ผูบริหารสงเสรมิใหผูเรียนไดแสดงออกถึง 

ความเปนพลเมอืงดีของสังคม 

     

 

 

ขอขอบพระคุณอยางสงูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

ตารางสรปุการหาคา IOC 
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ตารางสรปุการหาคา IOC 
 

เรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ของผูเรียนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอท่ี คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ รวม 

คะแนน 

คา 

IOC 

การแปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ใชไมได 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12. +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15. +1 +1 -1 -1 +1 1 0.2 ใชไมได 

16. +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 ใชได 

17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19. 0 0 +1 0 +1 2 0.4 ใชไมได 

20. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ รวม 

คะแนน 

คา 

IOC 

การแปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29. 0 +1 0 +1 -1 2 0.4 ใชไมได 

30. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31. +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

32. +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ใชไมได 

33. +1 0 0 -1 +1 1 0.2 ใชไมได 

34. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. 0 +1 +1 -1 -1 0 0 ใชไมได 

39. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม   

41. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

42. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

43. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ รวม 

คะแนน 

คา 

IOC 

การแปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียน 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (ตอ)  

44. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

45. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

46. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

47. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

48. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

49. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

50. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

51. +1 +1 -1 -1 +1 1 0.2 ใชไมได 

52. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

53. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

54. +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ใชไมได 

55. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

56. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

57. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

58. 0 +1 +1 -1 +1 2 0.4 ใชไมได 

59. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

60. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 

 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุงระวี เมฆไลย 

 

วัน เดือน ปเกิด 19 เมษายน 2532 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 18 หมู 7 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  โรงเรียนบานบอกรัง อําเภอพุนพิน จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2555 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต   

  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2556  ครูผูชวย โรงเรียนบานสอง   

   อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2558 – ปจจบุัน ครู คศ.1 โรงเรียนบานสอง 

   อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี   

 

ตําแหนงหนาท่ี ครู  อันดับ  คศ.1   

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานสอง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

 

โทรศัพท 095 - 0193743 

 

E - mail rungraweemeklai@gmail.com 
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