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บทที$ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเรื.อง สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ซึ. งผูว้ิจยัได้

สรุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะการวจิยั ดงันีE  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. อภิปรายผลการวจิยั 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครัE งนีE   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีE  

 1. เพื.อศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 2. เพื.อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 3. เพื.อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 4. เพื.อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 

วธีิดาํเนินการวจัิย 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที@ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที@ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที.ใชใ้นการวิจยัครัE งนีE ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จากจาํนวน

สถานศึกษาทัE งหมด 31โรงเรียน จํานวนผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาทัE งหมด 3,024 คน 

(สาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18. ออนไลน์. 2563) 
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 กลุ่มตัวอย่างที@ใช้ในการวจัิย  

 กลุ่มตวัอย่างที.ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2563 ซึ. งกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี.และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) (บุญชม 

ศรีสะอาด. 2556 : 42-43) ได้กลุ่มจาํนวน 346 คน และใช้การสุ่มแบบแบ่งชัEน (Stratified Random 

Sampling) โดยใชส้หวิทยาเขตเป็นชัEนในการแบ่ง  ซึ. งมีทัEงหมด 3 สหวิทยาเขต คือ 1) สหวิทยาเขตชลบุรี 

1 จาํนวน 12 โรงเรียน 2) สหวิทยาเขตชลบุรี 2 จาํนวน 8 โรงเรียน 3) สหวิทยาเขตชลบุรี 3 จาํนวน 11 

โรงเรียน หลงัจากนัEนคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของแต่ละสหวิทยาเขตดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) แบบจบัสลากไม่ใส่กลบั จนไดค้รบตามจาํนวนที.กาํหนดไว ้  

 การสร้างเครื@องมือที@ใช้ในการวจัิย 

 เครื.องมือที.ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครัE งนีE  ไดแ้ก่ แบบสอบถามสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที.  21 สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ. 2555 : 55) ไดแ้บบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 50 ขอ้ มีค่าดชันี IOC 

ตัEงแต่ 0.80 ถึง 1.00 และไดแ้บบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 จาํนวน 40 ขอ้           

มีค่าดชันี IOC ตัEงแต่ 0.80 ถึง 1.00จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันีE  

 ตอนที@ 1 แบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา   จาํนวน 50 ขอ้ แบ่งเป็น 8 ดา้น 

ดงันีE  

  1.1  ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิV    จาํนวน  9  ขอ้ 

  1.2  ดา้นการบริการที.ดี   จาํนวน  5  ขอ้ 

  1.3  ดา้นการพฒันาตนเอง   จาํนวน  6  ขอ้ 

  1.4  ดา้นการทางานเป็นทีม   จาํนวน  8  ขอ้ 

  1.5  ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์   จาํนวน  6  ขอ้ 

  1.6  ดา้นการสื.อสารและจูงใจ   จาํนวน  5  ขอ้ 

  1.7  ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร              จาํนวน  6  ขอ้ 

  1.8  ดา้นการมีวสิยัทศัน์   จาํนวน  5  ขอ้ 
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 ตอนที@ 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 40 ขอ้ แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงันีE  

  2.1  ดา้นการสื.อสารที.ดี    จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.2  ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี   จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.3  ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม  จาํนวน  11 ขอ้ 

  2.4  ดา้นความเป็นผูน้าํที.มีวสิยัทศัน์   จาํนวน  5   ขอ้ 

  2.5  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   จาํนวน  8   ขอ้ 

  2.6  ดา้นการแกปั้ญหา   จาํนวน  6   ขอ้ 

 นําข้อความที.ได้ มาสร้างเป็นแบบสอบถามสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา และ

แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 แลว้นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที.เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน แลว้นาํขอ้มูลที.ไดม้าคาํนวณหาค่าความเชื.อมั.น ดว้ยวิธีการหาค่า

สมัประสิทธิV แอลฟา (a -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1990 : 202-204) ไดค่้าความเชื.อมั.น

ของแบบสอบถามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 และค่าความเชื.อมั.นของแบบสอบถาม

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 เท่ากบั 0.97 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขัEนตอนดงัต่อไปนีE  

 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื.อขอความ

อนุเคราะห์จาก สาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี เพื.อขอความร่วมมือ

ในการทาํวจิยั 

 2. ผูว้ิจัยนําสําเนาหนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัยติดต่อสํานักงานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี เพื.อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 3. กาํหนดวนัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครื.องคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัต่อไปนีE  

 1. วิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

ดว้ยวธีิหาค่าเฉลี.ย (x") และความเบี.ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที.  21 สํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวดัชลบุรี                

ดว้ยวธีิหาค่าสมัประสิทธิV สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

 3. สร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที. 21 สาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวจัิย   

 1. สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (x" = 4.46)                

เมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี.ยจากมากไปนอ้ย 

คือ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ (x" = 4.55) ดา้นการพฒันาตนเอง (x" = 4.52) ดา้นการบริการที.ดี (x" = 4.52) 

ดา้นการสื.อสารและจูงใจ (x" = 4.47) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (x" = 4.47) ดา้นการทาํงาน

เป็นทีม  (x" = 4.44) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (x" = 4.42) และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิV                      

(x" = 4.40) 

 2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x" = 4.47)                  

เมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี.ยจากมากไปนอ้ย 

คือ ดา้นการแก้ปัญหา (x" = 4.53) ดา้นความเป็นผูน้าํที.มีวิสัยทศัน์ (x" = 4.48) ดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม (x" = 4.48) ด้านการสื.อสารที.ดี (x" = 4.47) ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม (x" = 4.46)          

และดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี(x" = 4.27)  

 3. สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยรวม 

(rxy = 0.983) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 

และเมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยการเรียงลาํดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหานอ้ยไดด้งันีE   

 ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx7y = 0.968)      
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 ด้านการทํางานเป็นทีม  มีความสัมพันธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาใน          

ศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx4y = 0.965)                                                                  

 ด้านการสื. อสารและจูงใจ  มีความสัมพันธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษา                     

ในศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx6y = 0.946)                                    

 ด้านการพัฒนาตนเอง  มีความสัมพันธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาใน            

ศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx3y = 0.942)                                    

 ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษา      

ในศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx5y = 0.935)                                    

 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิV  มีความสัมพันธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาใน          

ศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx1y = 0.895)                                    

 ดา้นการมีวิสยัทศัน์ มีความสมัพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx8y = 0.817)                                    

 ดา้นการบริการที.ดี มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx2y = 0.800)                                    

 4. การพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที. ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที.  21 ได้ร้อยละ 0.96 และมีความ

คลาดเคลื.อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.10 สามารถสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ไดด้งันีE  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y"  =  -0.18* + 1.03*X  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Z$y  =  0.98*Zx   

 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เปลี.ยนไป 1 หน่วย 

ทาํให้การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา            

เขต 18 จงัหวดัชลบุรี เปลี.ยนไป 1.03 หน่วย 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัพบวา่สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี สามารถอภิปราย

ผลที.เกิดขึEนไดด้งันีE  

 1. สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามัธยมศึกษา            

เขต 18 จังหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัE งนีE อาจเป็นเพราะสมรรถนะของผู ้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสิ.งสาํคญัที.ขบัเคลื.อนการบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ที.วางไว ้นอกจากนีEอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ ที.แสดงออกในการปฏิบติังานใน

หนา้ที.ที.รับผดิชอบ เพื.อใหก้ารขบัเคลื.อนสถานศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และผูบ้ริหาร

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการ

วางแผน วิเคราะห์ อุปสรรคของการทาํงานเพื.อกาํหนดเป็นวิสยัทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจ และกลยทุธ์

ให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ. งสอดคลอ้งกบั 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัEนพืEนฐาน (2552 : 76) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ                  

ซึ. งสรุปไดด้งันีE  คุณลกัษณะพืEนฐานของบุคคล ซึ. งมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานที.มีประสิทธิผล

หรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที.โดดเด่นกว่าในการทํางานหรือสถานการณ์นัE น                      

ซึ. งสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  (Teachers and Personal Competency) หมายถึง 

พฤติกรรมซึ. งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะ (Character) ทศันคติ 

(Attitude) และ แรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลและส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ที.อยา่งโดดเด่น ซึ. งสอดคลอ้งกบั ชูชยั สมิทธิไกร (2556 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะ        

มีความสําคญัทัEงต่อบุคคลและองคก์ารดงันีE  1) สมรรถนะช่วยให้องคก์ารสามารถคดัสรรบุคคลที.         

มีคุณสมบติัที.ดีทัEงทางดา้นความรู้ ทกัษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที.เหมาะสมกบังาน 

เพื.อปฏิบติังานได้สําเร็จตามความ ต้องการขององค์การอย่างแท้จริง 2) สมรรถนะเพื.อช่วยให้

ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดับความรู้ ทกัษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและ

จาํเป็นตอ้งพฒันาในเรื.องใด ซึ. งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึEน 3) สรรถนะสามารถ

นาํไปใชใ้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลในองคก์าร 4) สมรรถนะช่วยสนบัสนุนให้ตวัชีE วดัหลกั

ของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอก

ไดว้่า ถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายของ KPIs แลว้จะใช้สมรรถนะใดบา้ง 5) สมรรถนะป้องกนั

ไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนกังานขายเพิ.มขึEนสูงกว่าเป้าที.

กาํหนด ทัEง ๆ ที.พนกังานคนนัEนไม่ค่อยตัEงใจทาํงานมากนกัแต่เนื.องจากความตอ้งการของตลาดสูง 

จึงทาํให้ยอดขายเพิ.มขึEนเองโดยไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามมากนกั แต่ถา้มีการวดัสมรรถนะแลว้         
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จะทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนัE นประสบความสําเร็จเพราะโชคช่วยหรือ

ความสามารถของเขาเอง 6) สมรรถนะช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบ

ผลสาํเร็จเร็วยิ.งขึEน เพราะถา้บุคลากรในองคก์ารทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐาน

ที.องคก์ารกาํหนด ตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะของ

องค์การนัEน ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะใน         

เรื. องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งอรุณ รังรองรัตน์        

(2556 : 184-185) ไดศึ้กษาปัจจยัที.มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษาขัEนพืEนฐาน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บอิทธิพล

ทางตรงจากปัจจยัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้การจดัการความรู้ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิV  เจตคติภาวะ

ผูน้ํา และความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเท่ากับ 243, 230, 227, .098, .096 และ .096 ตามลาํดับ 

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิV การจดัการความรู้ 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เจตคติ ภาวะผูน้าํ และความฉลาดทางอารมณ์ มีคํ.าเท่ากบั .190, .178, 

.109, .097 และ .086 ตามลาํดบั นอกจากนีE  สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกยายงัไดรั้บอิทธิ

รวมจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิV  การจดัการความรู้ เจตคติความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ภาวะผูน้าํ 

และความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเท่ากบั .417, .309, .276, .243, .205 และ .162 ตามลาํดบั ตวัแปร

พยากรณ์ในแบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ สามารถร่วมกนัมีอิทธิพลต่อสมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาการศึกษาขัEนพืEนฐานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ประมาณร้อยละ 99.11 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ปาริฉตัร ช่อชิต (2559 : 100-101) ไดศึ้กษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 อยู่ในระดบัมาก เมื.อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั

จากค่ามชัฌิมาเลขคณิตมากไปหาน้อยดงันีE  การมุ่งผลสัมฤทธิV  การบริการที.ดี การพฒันาตนเอง           

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การสื. อสารและจูงใจ การทางานเป็นทีม และ                    

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามลาํดบั และสมรรถนะผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั  .01 

จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา            

เขต 18 จงัหวดัชลบุรี เป็นผูมี้ความสามารถ มีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที.เป็นผลมาจากความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะที.แสดงออกในการปฏิบติังานในหนา้ที.ที.รับผิดชอบ เพื.อให้

การขบัเคลื.อนขององคก์รดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  
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 2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 18 จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัE งนีE เนื.องจาก ผู ้บริหารมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถ เป็นผูน้าํคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที.ดีในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบติัตนอย่าง

ถูกตอ้งเป็นแบบอยา่งที.ดี มีกระบวนการทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละสื.อดิจิตอลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เปลี.ยนแปลงตนเองให้เท่าทันโลก สอดคล้องกับ วาสนา สิงหะคเชนทร์ (2553 : 12) กล่าวว่า              

การบริหารสถานศึกษา คืองานที.เกี.ยวขอ้งกบัการระบบบริหารองค์การ ให้การบริหารงานอื.น

บรรลุผล คือ งานธุรการ การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การจดัการระบบการบริหาร

ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที. สภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน 

และการรับนักเรียน ส่งเสริมประสานงาน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ และ

หน่วยงานอื.นที.เกี.ยวขอ้งผูบ้ริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั บาร์ดและเฮนเดอร์สัน (Baird and 

Henderson 2006: 23) กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะต่าง ๆ ดงัต่อไปนีE  

1) ทกัษะในการสื.อสารที.จะทาํให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างน่าเชื.อถือ 2) ทกัษะด้านมนุษย

สัมพนัธ์ที.สามารถรับรู้และรับฟังสิ.งที.ผูอื้.นตอ้งการสื.อออกมาจริง ๆ 3) ทกัษะในการคลี.คลายความ

ขดัแยง้ เพื.อรับมือกบัช่วงเวลาแห่งการต่อตา้น และ ความตึงเครียดที.ไม่อาจหลีกเลี.ยงได ้4) ทกัษะใน

การเจรจาต่อรองที.จะทาํให้กลุ่มต่าง ๆ ทาํงานร่วมกนัได ้5) ทกัษะในการสร้างแรงจูงใจที.จะทาํให้

ผูค้นเชื.อถือและพยายามที.จะบรรลุ เป้าหมายร่วมกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ คนึงนิตย ์กิจวิธี 

(2560 : 116-117) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสํานกังาน

เขตพืEนที.การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา

มีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื.อพิจารณา

เป็นรายดา้น ดา้นความซื.อสัตยแ์ละคุณธรรม ดา้นความมุ่งมั.นและพากเพียร มีคุณลกัษณะอยู่ใน

ระดบัมากที.สุด ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการสร้างเครือข่ายชุมชน ดา้นการเป็นนกัคิดวิเคราะห์ และ

คิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการสื.อสารและการใชเ้ทคโนโลย ีมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 2) ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที.มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกนัมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที. 21 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขอ้ 3 ในดา้นการเป็นนกัคิด

วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์คือ มีความสามารถในการนาํความคิดที.สร้างสรรคไ์ปสู่การสร้างและ

พฒันานวตักรรม และข้อ 4 ในด้านการสื.อสารและการใช้เทคโนโลยี คือ มีความสามารถนํา

ประชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและรับรู้ในการดาํเนินงานของโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติที.ระดบั .05 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขอ้ 3 ใน

ดน้การเป็นนกัคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์คือ มีความสามารถในการนาํความคิดที.สร้างสรรค์
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ไปสู่การสร้างและพฒันานวตักรรม และขอ้ 7 ในดา้นการมีวิสยัทศัน์ คือ มีผลสาํเร็จของงานบริหาร

สถานศึกษาเป็นที.ประจกัษ ์เช่น ไดรั้บเกียรติบตัรผูบ้ริหารดีเด่น สถานศึกษาตน้แบบ พบวา่ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ แพรดาว สนองผนั (2557 : 

102, 145) ได้ศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.

การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 ประกอบดว้ย 11 ทกัษะ คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย ์ทกัษะดา้นความคิด

รวบยอด ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ทกัษะดา้นความรู้ความคิด ทกัษะดา้นการบริหาร ทกัษะ

ดา้นการวางแผน ทกัษะดา้นการสื.อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะดา้นการประเมิน ทกัษะดา้นการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื.อการสื.อสารและการบริหารจดัการ และทกัษะดา้นการสร้างทีมงาน 

โดยทกัษะที.มีแนวโนม้เป็นไปไดม้ากที.สุดและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัแรก คือ ทกัษะดา้น

การสร้างทีมงาน ส่วนแนวโน้มเป็นไปได้มากและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอนัดบัสุดทา้ย คือ     

ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื.อการสื.อสารและการบริหารจดัการ แนวทางการพฒันา

ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาทกัษะดา้นเทคนิค คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรู้ เรียนรู้เทคนิค 

วิธีการปฏิบติังานใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา ทกัษะดา้นมนุษย ์คือ ผูบ้ริหารควรยึดหลกัพรหมวิหาร 4 มี

อารมณ์ดี ยิEมแยม้ จึงสรุปไดว้่า การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 จงัหวดัชลบุรี ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถของ ในการใช้           

กลยทุธ์และกระบวนการในการบริหารจดัการเพื.อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์.ตัEงไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา 

 3. ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที. 21 โดยรวม (rxy = 0.983) มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที.ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที.ตัEงไว ้ทัEงนีEอาจเป็นเพราะสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ดา้นมีวิสัยทศัน์ ที.สามารถ

กาํหนดวิสยัทศัน์ทิศทางหรือแนวทางการพฒันาสถานศึกษา ใหมี้ความทนัสมยัและสร้างสรรคข์อง

วิสัยทัศน์ มีทิศทางการพฒันางานและความสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที.สังกัด                     

จึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก กบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ที.ผูบ้ริหาร        

มีความสามารถดา้นการแกปั้ญหาของสถานศึกษา ในยคุแห่งการเปลี.ยนแปลง โดยในการใชก้ลยทุธ์

และกระบวนการในการบริหารจัดการเพื.อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที.ตัE งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบั ชยัยนต ์เพาพาน (2559 : 303) กล่าววา่ การบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที. 21 จึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถทกัษะ และประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษา เพื.อพฒันาสถนศึกษาให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปลี.ยนแปลงของโลก        
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มีคุณลักษณะที.โดดเด่น มีทักษะและบทบาทในการบริหาร การเปลี.ยนแปลงให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ เพื.อใชก้ารกาํหนดยทุธศาสตร์และนาํไปสู่การปฏิบติัใน

อนาคตจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัของนกัวิชาการทัEงในและต่างประเทศ สามารถ

กาํหนดประเด็นศึกษาที.สาํคญั 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํยคุใหม่ ทกัษะยคุใหม่

บทบาทหนา้ที. และคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื.อพฒันางานวิชาการดา้นปรับปรุงพฒันา

หลักสูตรของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  กําหนดวิสัยทัศน์ 

จุดมุ่งหมายจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั วดัผลและประเมินผลการเรียนการ

สอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมการ

บริหารจดัการและพฒันาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา เพื.อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใหแ้ต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพื.อการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

รวมทัEงสนบัสนุนให้ครูนาํผลการวิจยัมาใชเ้พื.อพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาสนบัสนุนให้ผลิตพฒันาสื.อและนวตักรรมดา้นการเรียนการสอนที.ทนัสมยั ใชแ้หล่ง

เรียนรู้ทัEงในและนอกสถานศึกษาในกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิ.น 

รวมไปถึงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ การจดัตัEงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ที.ใชร่้วมกนั นิเทศการศึกษา

ในสถานศึกษาการติดตาม ประสานงานกบัเขตพืEนที.การศึกษา จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก 

ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา แลกเปลี.ยนเรียนรู้ใน        

การจดัการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย สอดคลอ้งกบัวิจยัของ พเยาว ์สุดรัก (2553 : 80)        

ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสภาพการเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการพบว่าความสัมพนัธ์

ระหว่างสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสภาพการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที. .05 และมีความสัมพนัธ์อยู่        

ในระดบัปานกลาง โดยสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองมีค่าสมัประสิทธิV สหสมัพนัธ์กนัสูงสุด และ

สอดคล้องกับวิจัยของ ปัทมพร พงษ์เพชร (2561 : 110) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

พืEนที.การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

พืEนที.การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที. สุด                      

(rxy = 0.835) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที.ระดบั .05 จึงสรุปไดว้่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา            

มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21           
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เพราะสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

จงัหวดัชลบุรี เพราะความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา ที.แสดงออกในการปฏิบติังานในหนา้ที.

ที.รับผิดชอบ ใหก้ารขบัเคลื.อนขององคก์รดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก กบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21             

ที.ผูบ้ริหารมีความสามารถในการแกปั้ญหาของสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี.ยนแปลง โดยใน          

การใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจัดการเพื.อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที.ตัE งไวอ้ย่าง                        

มีประสิทธิภาพ 

 4. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 ดว้ยสมการพยากรณ์ พบว่าสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

ไดด้งันีE  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y"  =  -0.18* + 1.03*X สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

มาตรฐาน คือ Z$y = 0.98*Zx ซึ. งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที.ได้ตัE งไว  ้ทัEงนีE อาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวดัชลบุรี                       

มีสมรรถนะที. ดี ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที.  21 มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียนและสังคมส่วนรวม เนื.องจากผูบ้ริหารที.มีสมรรถนะจะสามารถนาํพา

สถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ และสมาชิกในสถานศึกษามีความเต็มใจที.จะทาํงานอย่างเต็มกาํลงั

ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Scott (2005 : 82) ศึกษาสมรรถนะการเป็นผูน้ําทาง

เทคโนโลยีของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัสรุปไดว้่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชื.อว่าสมรรถนะความเป็น

ผูน้าํทุกดา้น มีความจาํเป็นอย่างยิ.งต่อการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยี แต่ครูความคิดเห็นแตกต่างกนั

ออกไปเกี.ยวกบั สมรรถนะที.จาํเป็นของการเป็นผูน้าํ กลุ่มอาจารยใ์หญ่ และกลุ่มครูมีความคิดเห็น

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัเกี.ยวกบัสมรรถนะการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร แต่ครู

ประถมศึกษาและครูมธัยมศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Waston 

(2000 : 95) ได้ศึกษาวิจัยเรื. อง ภาวะผูน้ําในศตวรรษที. 21 ตามการรับรู้ของผูน้ําใน ภาคเอกชน

ประเทศแคนนาดาโดยใช้แบบสอบถามและการโทรศัพท์สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าผูน้ํา                

ในภาคเอกชนรับรู้ถึงความสาํคญัอยา่งมากเกี.ยวกบักระแสโลกาภิวตัน์การมีวสิยัทศัน์การทาํงานเป็น 

ทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ทกัษะการสอน การเจรจาต่อรอง ทกัษะระหว่างบุคคลจริยธรรม 

ทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการ การแกปั้ญหา ความคิดริเริ.ม ความอดทน การใชเ้ทคโนโลยีและ

การตื.นตวักบักระแสโลกาภิวตัน์ เป็นความสามารถที.สําคญัของผูน้าํ การปรับวิธีการลดขนาด

กาํลังคนในการทาํงานและยอมรับในความหลากหลายของสังคมที.มีความสําคญัด้วยเช่นกัน 

นอกจากนีE ผูน้าํให้ความสําคญัในการที.จะผลกัดนัให้วิสัยทศัน์มีการนาํไปปฏิบติัขยายแนวคิดสู่
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บริบทโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเห็นความสาํคญัของโปรแกรม การพฒันาภาวะผูน้าํ 

ควรเนน้การพฒันาศกัยภาพผูน้าํที.มุ่งสอนอนาคตอยา่งมีวิสยัทศัน์ในโลกาภิวตัน์ และความสามารถ

ในดา้นอื.น ๆ เช่นการ ติดต่อสื.อสาร การทาํงานเป็นทีม เพื.อการกา้วเขา้สู่ภาวะผูน้าํในศตวรรษที. 21 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร พงษ์เพชร (2559 : 98-99) ได้ศึกษาทักษะผู ้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ที.ส่งผลต่อการบริหางานวิชาการของโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า                

1) ระดบัทกัษะผูบ้ริหาสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

เรียงลาํดบัค่าเฉลี.ยจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานเป็นทีม รองลงมาคือ ทกัษะความเป็น

ผูน้าํที.มีวิสัยทศัน์ ส่วนทกัษะที.มีคาํเฉลี.ยนอ้ยสุด คือ ทกัษะเทคโนโลยี นวตักรรม ดิจิทลั 2) ระดบั

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัค่าเฉลี.ย

จากมากไปน้อย ได้แก่ การวตัผล ประเมินผลการเรียน รองลงมา คือ การพฒันาหลกัสูตและ

กระบวนการเรียนรู้ ส่วนดา้นที.มีค่าเฉลี.ยนอ้ยสุด คือ การส่งเสริมความรู้ และประสานความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 กบัการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัมากที.สุด (rxy = .835) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั 0.05 ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ดา้นทกัษะการทาํงาน

เป็นทีม ทักษะเทคโนโลยี นวตักรรม ดิจิทัล และทักษะความเป็นผูน้ําที.มีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อ              

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกนัทาํนายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดร้้อยละ 

73.30 ส า ม า ร ถ เ ขี ย น เ ป็ น ส ม ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แ น น ม า ต ร ฐ า น  ไ ด้ ดั ง นีE   

Z$y = .351x4	+.397x5	+.222x1 จึงสรุปไดว้่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี มีสมรรถนะที.ดี ส่งผลใหก้ารบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียนและสงัคมส่วนรวม  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที.  21 สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ผู ้วิจัย                        

มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนีE  

 ข้อเสนอแนะทั@วไป 

 1. จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิV มีค่าเฉลี.ย

น้อยที. สุด ผู ้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิV  เพื.อ                   

การปฏิบติังานคุณภาพของงานถูกตอ้ง นาํนวตักรรมทางเลือกใหม่มาใช้เพิ.มประสิทธิภาพงาน                  

การพฒันาผลงานให้มีคุณภาพต่อเนื.อง เพราะการมุ่งเนน้ไปที.ผลสัมฤทธิV ที.คาดหวงั เป็นการวดัผล

สําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการทาํงานของสถานศึกษา มีตัวชีE วดัความสําเร็จที.ชัดเจน                     

มีกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนื.อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

 2. จากผลการวจิยัพบวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

มีค่าเฉลี.ยนอ้ยที.สุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรศึกษาหาความรู้เพิ.มเติม และพฒันาตนเองในดา้นการ

ใชเ้ทคโนโลย ีเพื.อใหก้ารดาํเนินงานสะดวกรวดเร็ว ประยกุตใ์ชเ้ครื.องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

ดิจิทลัที.มีอยู่ในปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื.อ

ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน หรือเพื.อพฒันากระบวนการทาํงาน 

ระบบงานในสถานศึกษาใหมี้ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และสามารถใชใ้นการติดต่อสื.อสาร

ทาํงานร่วมกบัผูอื้.น เช่น เพื.อนร่วมงาน ผูป้กครองและชุมชน เพื.อส่งเสริมการบริหารการจดัการ

เรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะเพื@อการวจัิยครัLงต่อไป 

 ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัต่อไป และเพื.อต่อยอดองคค์วามรู้ใหลึ้กซึE งมากยิ.งขึEน

และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ จึงขอเสนอแนะวธีิการวจิยัต่อไปดงันีE  

 1. ควรศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งผลสัมฤทธิV  เพื.อนําผลมาเป็น

แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

 2. ควรทาํวจิยัเชิงคุณภาพเกี.ยวกบัรูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

เพื.อที.จะไดมี้รูปแบบสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ที.เป็นรูปธรรมและเหมาะสม

กบับริบทของสถานศึกษา 

 




