
 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูว้ิจยั
ไดส้รุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษา กับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นเขต
อ าเภอเมือง จ านวน 475 คน อ าเภอท่าใหม่  จ  านวน 199 คน อ าเภอนายายอาม จ านวน 131 คน และ
อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 218 คน รวมทั้ งหมด 1,023 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1. ออนไลน์. 2563) 
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 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 ไดจ้ากการเปิด
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 42-43) ไดก้ลุ่มจ านวน 
285 คน โดยใช้อ าเภอท่ีตั้ งของสถานศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม หลังจากนั้นคัดเลือกผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนของแต่ละอ าเภอท่ีตั้งของสถานศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี.ได้แก่.แบบวดัทักษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีล ัก ษณะ เ ป็ น ม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม าณค่า 5 ระดับ                             
(บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 35) ได้แบบวดัทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 29 ค  าถาม                
มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และแบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ  านวน 27 
ค  าถาม มีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 จ  านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  านวน 29 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1 ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์    จ านวน 7 ขอ้ 
  1.2 ทกัษะดา้นเทคนิค     จ านวน 8 ขอ้ 
  1.3 ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า     จ านวน 7 ขอ้ 
  1.4 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด    จ านวน 7 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 แบบวดัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน    จ านวน 7 ขอ้ 
  1.2 ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์     จ านวน 7 ขอ้ 
  1.3 ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 7 ขอ้ 
  1.4 ดา้นเทคนิคและทกัษะการปฏิบติังาน   จ านวน 6 ขอ้ 
    
 น าขอ้ค าถามท่ีได ้มาสร้างเป็นแบบวดัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แลว้น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อน แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
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แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 202-204) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.91 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เท่ากบั 0.95 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบวดั ผูว้จิยัไดท้  าการส่งแบบวดัไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 285 ฉบับ โดยผูว้ิจ ัยได้ส่งแบบวดัผ่านช่องรับส่งเอกสารของโรงเรียน               
ท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และให้โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบวดั
เสร็จแล้วส่งไวท่ี้ช่องรับส่งเอกสารโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 แบบวดัมีความสมบูรณ์ จ านวน 285 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน                
โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดว้ย
วิ ธีการหาค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 
 4. สร้างสมการพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย   
 1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นภาวะ
ผูน้ า  (x̅ = 4.30) ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะด้านเทคนิค (x̅ = 4.21) และด้าน
ความคิดรวบยอด (x̅ = 4.20)        

2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̅ = 4.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น โดยเ รียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดัง น้ี  
ดา้นภาวะผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(x̅ = 4.28)  ด้านมนุษยสัมพันธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้านเทคนิคและทักษะ                    
การปฏิบติังาน (x̅ = 4.24) 
 3. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม                     
(rxy = 0.86) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยูใ่นระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยการเรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 
 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพนัธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx4y = 0.82)                                    

ทกัษะดา้นภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx1y = 0.77)  

ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด มีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx3y = 0.75)  

ทกัษะด้านเทคนิค มีความสัมพนัธ์กันสูงกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21                       
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (rx2y = 0.70) 

4. การพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถร่วมกนัพยากรณ์ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ร้อยละ 80 และมีความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.26 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ทักษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดด้งัน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx   
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 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เปล่ียนไป 1 หน่วย 
ท าให้การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 เปล่ียนไป 0.763 หน่วย 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัพบวา่ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 สามารถอภิปรายผลท่ี
เกิดข้ึนไดด้งัน้ี  
 1. ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ทักษะด้านภาวะผู ้น า                  
(x̅ = 4.30) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะดา้นเทคนิค (x̅ = 4.21) และดา้นความคิด
รวบยอด (x̅ = 4.20) ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นตอ้งให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาคุณภาพวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถน าพาสถานศึกษาประสบผลส าเร็จใน
ทุกดา้นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถความเขา้ใจในหลกัการบริหารหรือทกัษะการจดัการตลอดจน
มีทกัษะในการบริหารหรือการจดัการวางแผนงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิตรจรูญ ทรงวทิยา (2562.:.14) 
กล่าววา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษานบัวา่มีความส าคญัต่อการบริหารสถานศึกษา ความหมาย
การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย              
ของการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร พิมลพรรณ เพชรสมบติั (2560 : 39) กล่าวว่า ทกัษะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
ท่ีแสดงออกให้เห็นต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ดา้นความคิดรวบยอดเป็นความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการเข้าใจระบบโครงสร้างของคน โครงสร้างของต าแหน่ง นโยบายการจัด
การศึกษาและระบบการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อบริหารการศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ในการท างานให้บรรลุผลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนประสานงานและการให้ค  าแนะน าแก่ผูร่้วมงาน ดา้นเทคนิควิธี คือ ความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัวิธีการกระบวนการด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ    
ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ด้านการศึกษาและการสอน        
คือ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน การพูด       
การอธิบายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างาน ความเป็น
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กนัเองกบับุคคลรอบขา้งจนสามารถสาธิตให้ครูดูเป็นตวัอยา่งและท าให้เกิดการยอมรับและศรัทธา 
ด้านความรู้ความเข้าใจ คือ ความรู้และสติปัญญาของผู ้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา                 
การปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ แคทซ์ 
(Katz. 1995 : 31-42) เรียกว่า ทฤษฎี 3 ทกัษะของแคทซ์ (Katz’s Three skills Theory) ซ่ึงได้อธิบาย
ทฤษฎีไว้ว่าทักษะท่ีจ าเป็นของผู ้บริหารมีอยู่  3 ทักษะ ได้แก่  ด้านเทคนิค ( technical skill)                
เป็นทกัษะที่ผูบ้ริหารท างานกับส่ิงของผูบ้ริหารที่ใช้ความรู้ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ 
ในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการบริหารเป็นทกัษะเทคนิคท่ีเกิดจากการฝึกอบรม การศึกษาความรู้
ต่าง ๆ จากประสบการณ์ ดา้นมนุษย ์(human skill) เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารสามารถท างานกบับุคคล
หรือกลุ่มบุคคลโดยผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวญั
ก าลงัใจในการท างาน รู้วิธีสร้างทีมงานเพื่อให้การบริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ดา้นความคิดรวบยอด 
(conceptual skill) เป็นทกัษะของผูบ้ริหารท่ีจะมองภาพรวมขององค์กร จากองค์ประกอบย่อย ๆ 
ภายในองค์กร สามารถมองเห็น และเขา้ใจในความซับซ้อนภายในองค์กร สามารถท่ีผสมผสาน
เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้เข้ามาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ     
ศรัญญา น้อยพิมาย (2562 : 113-114) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีทกัษะการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ความเป็นผู ้น าทางการศึกษาสามารถก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายของศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด รองลงมาอนัดบัท่ี 2 ผูบ้ริหารศึกษาศึกษาสนบัสนุน   
ให้ครูรู้จกัใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบติังาน ล าดบัท่ี 3 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการบริหารงานภายในสถานศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่องานในความรับผิดชอบมีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ 
บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557 : 187-195) ได้ศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าโดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทกัษะการบริหารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด   
คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน รองลงมาตามล าดับคือ ทักษะด้านมนุษย์ ทกัษะด้าน               
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด สอดคล้องกับผลวิจัยของ            
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มณีรัตน์ พรรณพุม่พฤกษ ์และจิติมา วรรณศรี (2562 : 172-182) ไดศึ้กษาทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั   
 2.  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้ า      
ท่ีมีวิสัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดา้นการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (x̅ = 4.28) 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้านเทคนิคและทักษะการปฏิบัติงาน              
(x̅ = 4.24) ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการบริหารงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถ                
ท่ีหลากหลายรอบด้าน ซ่ึงในปัจจุบนัด้านเทคโนโลยีมีความทนัสมยัมากข้ึน ผูน้ าในการปรับตวั      
ให้เขา้กบัสังคมในยุคปัจจุบนัจึงมีความส าคญัต่อทางด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2556: 10) น าเสนอ แนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
ความหมาย และประเภทของทกัษะ (Skills) ความสามารถในการกระท าการลงมือท าหรือการปฏิบติั
ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนตามมา โดยทัว่ไปเม่ือบุคคลลงมือ ก็จะตอ้งรู้วธีิการท าส่ิงนั้น
ก่อน เม่ือรู้วิธีการแล้วผูท้  าจะต้องลงมือท าตามวิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ง ท าได้ ท าเป็น       
ท  าคล่อง ท าช านาญจึงเกิดเป็นทกัษะในระดบัต่าง ๆ กนั ดงันั้นทกัษะจึงหมายถึงความสามารถ       
ในการท าท่ีมีลกัษณะเป็นขั้นตอน ทกัษะจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทกัษะกระบวนการ (Process 
skills) ประเภทของทกัษะกระบวนการมีหลายประเภท แต่ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 มี 3 ประเภทดังน้ี ทกัษะกระบวนการปฏิบัติ (Performance skills) หมายถึงความสามารถ        
ในการกระท าหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  อย่าง เ ป็นล าดับขั้ นตอน เพื่ อให้งานนั้ นส า เ ร็จ                          
ตามวตัถุประสงคข์องการกระท า ทกัษะน้ีสามารถสังเกตเห็นโดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูก้ระท า เช่น ทกัษะการพูด อ่าน เขียน ทกัษะการเยบ็ปักถกัร้อย ทกัษะการท างานช่าง ทกัษะ
การวาดรูป เล่นดนตรี และอ่ืน ๆ อีกมาก ทกัษะการใชส่ื้อและเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 นบัเป็นทกัษะท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ทกัษะกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง
ความสามารถในการใชส้มองด าเนินการคิดใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในสมอง
ของบุคคลท่ีมองไม่เห็น ผูอ่ื้นจะทราบไดก้็ต่อเม่ือผูคิ้ดแสดงออกในการบอกเล่าหรืออนุมานอา้งอิง
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จากผลงานท่ีท า ทกัษะการคิดมีจ านวนมากทั้งทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูง เช่น 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทกัษะการคิดวิพากษ ์คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ทกัษะทางปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน 
ทกัษะกระบวนการทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น      
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกับผูอ่ื้น ได้แก่ ทักษะการส่ือสาร ทักษะ          
การท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทักษะการเป็นผูน้ าและผูต้าม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการลดขจดั        
ความขดัแยง้ เป็นตน้ นอกจากน้ีทกัษะกระบวนการทางสังคมยงัหมายรวมถึง ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และทักษะด้านในของบุคคล (Intrapersonal Skills) ด้วย        
เช่น ทกัษะการรู้จกัตนเอง การมีสติรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง 
ทบทวน และปรับปรุงตนเอง จะเห็นได้ว่าทกัษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงท่ีเป็น      
การกระท าท่ีมีล าดับขั้นตอน แต่แตกต่างกันในส่ิงท่ีกระท าหรือแสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็น         
การกระท าท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แต่ทกัษะทางปัญญาเป็น
การกระท าภายในสมองท่ีมองไม่เห็น ส่วนทกัษะทางสังคมมีลกัษณะเช่นเดียวกับทกัษะปฏิบัติ       
แต่มีความซับซ้อนและมีตวัแปรเก่ียวขอ้งท่ีควบคุมไดย้ากจ านวนมาก สอดคลอ้งกบั มณฑาทิพย ์นามนุ 
(2561 : 87) ผลการศึกษาทักษะของผูบ้ริหารศึกษาในศตวรรษท่ี 21สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองคก์ร ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
ทกัษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิตอล และทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.01 รองลงมาเป็นทักษะ               
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ีย 3.98 และทกัษะทางเทคโนโลยีและการใชดิ้จิตอลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ 3.82 สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ นายไกรศร เจียมทอง (2561 : 112) ไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ผลการวิจยัพบว่า
ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือทกัษะ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้นโดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า 
ไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นคุณธรรม ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์
และทกัษะการส่ือสาร และเทคโนโลยตีามล าดบั 
 3. ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยรวม (rxy = 0.86) มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญ        
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ เม่ือทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษามีค่าเพิ่มข้ึน การบริหาร
สถานศึกษาก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษา                  
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีนั้น จะต้องอาศยัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน
เทคนิควิธี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นความคิดรวบยอด สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตั้งไว ้จะเห็นได้ว่าทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเพิ่มข้ึนการบริหารสถานศึกษา                         
ก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนไปด้วย ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจทุกดา้น 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานของสถานศึกษา การน าพาสถานศึกษาปรับตัว               
กา้วทนัเทคโนโลยี เพื่อพฒันาสถานศึกษาไปสู่ผลส าเร็จท่ีมุ่งหมาย เป็นตามแนวคิดของ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553.:.5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะของผู ้บริหาร
(Administration) และการจดัการ (Management) เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด เพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างาน 
และสามารถท าให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบได้  สอดคล้องกบั    
ผลวิจยัของ ปัทมา ประทุมสุวรรณ (2562 : 117) ไดศึ้กษาทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ทกัษะ        
การตดัสินใจ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะการท างาน เป็นทีม ตามล าดบั 
โดยร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน ไดร้้อยละ 66.20 อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากผลการวิจยั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูท่ี้กา้วทนัเทคโนโลยี เป็นผูน้ าในการกระตุน้ให้ครู
ท างานร่วมกนั รับฟังขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา ให้โอกาสครูเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในการปฏิบัติงาน มีทักษะท่ีดีในการส่ือสาร และมีวิธีการกระตุ้นจูงใจครูให้พัฒนางาน                  
ไปสู่แนวทางท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัโคลแมน (Coleman. 2008)   
ไดศึ้กษาวจิยั เร่ืองบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความรู้และกระบวนการปรับปรุง
สถานศึกษา ความสามารถในการสร้างองค์กรมีความส าคัญต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใน        
ความทา้ทายของการ ปรับปรุงสถานศึกษาเป้าหมายของการปรับปรุง คือ การปรับปรุงการเรียน   
การสอนและเพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลและความรู้ท่ีใช้ร่วมกนัผ่าน
การจดัการความรู้และกลายเป็นเคร่ืองมือในการจดัการประสิทธิภาพการท างาน ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี ได้รับการพฒันาวิชาชีพท่ีเหมาะสมและทัว่ถึงในการจดัการความรู้ และ      
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กลยุทธ์จะตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีลึกซ้ึงมีความสามารถท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงข้อมูล
สถานศึกษา การปฏิรูปกระบวนการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้ใน     
การตดัสินใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมพร พงษ์เพชร 
(2561 : 109-110) ไดศึ้กษาทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ ทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดา้น ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะเทคโนโลยี 
นวตักรรมดิจิทลั และทกัษะความเป็นผูน้ าทางวิสัยทศัน์ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ร่วมกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ไดร้้อยละ 73.30 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี Z =.351X4 +.397X5+.222X1  
 4. ผลการวิเคราะห์ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยสมการพยากรณ์ พบวา่ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X 
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.86*Zx ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั
ท่ีไดต้ั้งไวว้า่ น่าจะเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1  มีทกัษะความรู้ความสามารถซ่ึงมีทกัษะในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
สอดคลอ้งกบัภารดี อนนัตน์าว ี(2553 : 3) กล่าววา่ การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นส่ิงท่ีช่วยการขับเคล่ือนนโยบาย และก าหนดทิศทางใน             
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด โดยตอ้งอาศยัการก าหนดขั้นตอนวิธีการอย่างเป็น
ระบบ มีการจดัการทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรดา้นอ่ืน ๆ ให้คุม้ค่าท่ีสุด รวมถึงการประเมินผล
เพื่อน าผลท่ีได้น ากลบัมาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งและเหมาะสม อีกทั้งยงัตอ้งค่อยช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนบัสนุนและแกปั้ญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั จนัทรานี สงวนนาม 
(2553 : 23) กล่าวว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยั
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการติดต่อส่ือสาร         
ดว้ยภาวะผูน้ ามนุษยสัมพนัธ์เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง        
กับผลวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์ (2555 : 3, 63-68, 148-151) ได้ศึกษาทักษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหาร
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มีทกัษะทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัคือ ทกัษะทางความคิดรวบยอด ทกัษะทางมนุษย ์
และทักษะทางความคิด 2)  ผลการเปรียบเทียบทักษะ ของผู ้บริหารสถาน ศึกษามืออาชีพ                  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ       
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทกัษะทางความคิดรวบยอดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทกัษะทางเทคนิค และทกัษะทางมนุษยมี์ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สอดคล้องกบัผลวิจยัของ ทิลลอทสัน (Tillotson.  1996 : 48) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทกัษะทาง
เทคนิคทกัษะทางมนุษย ์และทกัษะทางความคิดรวบยอดของนกัศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา
ระดับ สูงของ  Texas Association of College and University Student Personnel Administrators 
(TACUSPA) ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะทางมนุษย ์รองลงมา 
คือทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา              
ในศตวรรษท่ี  21 สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1 ผู ้วิจัย                          
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นความคิดรวบยอดมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการมอง 
องค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่ง การมองเห็นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร 
และหนา้ท่ีของงานแต่ละฝ่าย สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ และนโยบายของสถานศึกษาตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองนโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาทุกระดบั เพื่อท าใหอ้งคก์ารมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม รู้จกัจดัล าดบัความส าคญัในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นเทคนิคและทกัษะ
การปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหารงานของสถานศึกษา มีเทคนิคในการคิดวิเคราะห์ และรู้จกัใชเ้คร่ืองมือ
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ในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ มีเทคนิควิธีการวางแผน สร้างกระบวนการ มีทกัษะการจดัการงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ เข้าใจการปฏิบตัิงานด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ทั้งน้ีเทคนิคและทกัษะการปฏิบตัิงาน เป็นส่วน
ส าคญัหน่ึงของการจดัการสถานศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการจดัประสบการณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัต่อไป และเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ให้ลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน
และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ จึงขอเสนอแนะวธีิการวจิยัต่อไปดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาการวิจยัและพฒันาอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผูส้อน          
ในสถานศึกษาเพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมพฒันาสถานศึกษาต่อไป 
 2. ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
เพื่อศึกษาเชิงลึกและพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม 
เหมาะสมกบับริบท และสถานการณ์ของสถานศึกษาในยคุปัจจุบนั 
  
 
 
  




