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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 3)เพื่อศึกษาข5อเสนอแนะทักษะการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 4)เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม กลุZมตัวอยZาง
ที่ใช5ในการวิจัย คือ บุคลากรสังกัดสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน
210 คน เครื่องมือที่ใช5ในการเก็บข5อมูลเป]นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสร5าง สถิติที่ใช5ใน
การวิเคราะหข5อมูล ได5แกZ คZาความถี่ คZาร5อยละ คZาเฉลี่ย สZวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด5วยการทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยใช5 F–test
ผลการวิจัยพบวZา 1. ระดับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
โดยรวมอยูZในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตZอทักษะการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 จําแนกตามตําแหนZง วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมไมZ
แตกตZ างกั น 3. ข5 อ เสนอแนะพบวZ าผู5 บริ ห ารควรมีความรู5 ความชํ านาญในการใช5 ความรู5 ความคิ ด
ปeญญา และวิสัยทัศนในการบริหารหนZวยงานให5มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรมีความรู5ความ
เข5าใจเกี่ยวกั บการใช5เทคนิคและวิธีการตZางๆ ในการบริห ารงานให5มีป ระสิทธิ ภาพอยZางเป] นระบบ
สามารถแก5ปeญหาที่เกิดขึ้นในทีมและให5ความเป]นธรรมระหวZางสมาชิกในกลุZม
คําสําคัญ : 1. ทักษะการบริหารสถานศึกษา 2. ศตวรรษที่ 21 3. หลักสัปปุริสธรรม 7
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ABSTRACT
The objective of the research article were 1) to study the administrative skills
of educational institutions, 2) to compare the 21st century educational administration
skills, 3) to study suggestions to the administrative skills of educational institutions in
the 21st century educational administration skills, 4)to study development approach
in the administrative skills of educational institutions in the 21st century educational
administration skills based on the seven principles of Sappurisadhamma for administrators
of the school under provincial administrative organizations in Mahasarakham province.
The sample used in this research was personnel of 210 educational institutions in
Mahasarakham provincial administrative organization. The tool used for data collection
was a questionnaire and a semi-structured interview. The statistics used for data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. Hypothesis was tested
by independent samples t-test and one-way analysis of variance using F-test statistic.
The results of the research were as follows: 1.The administrative skills of
educational institutions in the 21st century educational administration skills based on
the seven principles of Sappurisadhamma for administrators of the school under
provincial administrative organizations in Mahasarakham province by overall was at a
high level. 2. The result of comparisons on the level of opinions towards the administrative
skills of educational institutions in the 21st century educational administration skills
based on the seven principles of Sappurisadhamma for administrators of the school
under provincial administrative organizations in Mahasarakham province, classified by
status, age, and work experience, the overall is no different. 3. The suggestions to the
administrative skills of educational institutions in the 21st century educational
administration skills based on the seven principles of Sappurisadhamma for administrators
of the school under provincial administrative organizations in Mahasarakham province:
the executives should have knowledge and proficiency in using knowledge, idea, wisdom,
and vision in agency administration to be efficient and effective. There should be
knowledge and understanding on the use of techniques and methods in managing
the work to be systematically effective, be able to solve problems in the team and
provide fairness among group members.
Keywords : 1. Educational Administration Skills 2. The 21st Century 3. The Seven
Principles of Sappurisadhamma
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1. ความสําคัญและที่มาของปjญหาที่ทําการวิจัย
สภาวการณเปลี่ยนแปลงในโลกปeจจุบันที่นานาประเทศทั่วโลกต5องใช5กลยุทธตZางๆ ทั้งใน
ด5านความรZวมมือและการแขZงขันด5านสินค5าบริการและบริการเพื่อความอยูZรอดและผลประโยชนของ
ประเทศ โดยเฉพาะการก5าวเข5าสูZประชาคมอาเซียนในปu 2558 ที่มีการเปxดเสรีด5านการค5าและการ
บริ การเป]นเหตุผ ลสํ าคั ญประการหนึ่ง ที่ป ระเทศทั่ วโลกต5อ งเรZง พัฒ นากําลัง คนให5 มีคุณภาพเที ยบ
มาตรฐานสากลและกลไกที่สําคัญอยZางหนึ่งในการพัฒนากําลังคนสูZมาตรฐานสากล คือ การพัฒนา
กรอบคุณวุฒิแหZงชาติ(National Qualifications Framework: NQF) โดยใช5ระบบคุณวุฒิเป]นองคประกอบ
สําคั ญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู5ของบุ คคลที่เชื่ อมโยงคุ ณวุฒิ การศึกษากับ การเทียบโอน
ประสบการณซึ่งเป]นแนวคิดสําคัญในการเชื่อมโยงและสร5างความรZวมมือระหวZางการศึกษาในระดับ
ตZางๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สZงเสริมให5เกิดการเรียนรู5ตลอดชีวิตเพื่อให5คน
ไทยที่ อ ยูZ ใ นวั ย แรงงานมี ค วามรู5 ค วามสามารถตรงตามความต5 อ งการของตลาดแรงงานทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการมองเห็นถึงเส5นทางการเรียนรู5และความก5าวหน5าอยZาง
ชัดเจน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
บทบาทผู5บริหารสถานศึกษายุคไร5พรมแดน แม5วZาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาแหZงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแล5วตั้งแตZเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ด5วยการจัดประชุม
ผู5บ ริห ารสถานศึก ษาระดั บ มัธยมโดยสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน รวมทั้ ง มีก าร
ประชุมทางวิชาการ บทความข5อเขียนเกี่ยวกับทักษะแหZงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะขั้นสูงซึ่ งกํ าลัง กายเป]นแนวโน5 มสําคัญ ของโลก แตZ การเคลื่อนไหวในเรื่อ งดัง กลZ าวขาดความ
ตZอเนื่องจริงจังของทุกฝ}าย การไมZมีเจ5าภาพองคกรที่เป]นหลักในการประสานงานและดําเนินการใน
เรื่องนี้อยZางจริงจัง ถือเป]นความท5าทายอยZางยิ่งสําหรับผู5บริหารสถานศึกษาในยุคไร5พรมแดน การอยูZ
นิ่งเฉย การทําแบบเดิมๆ ตามที่เคยชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตZฝ}ายเดียว ขณะที่การเมือง
การปกครองไมZมีเสถียรภาพ ล5วนสร5างความเสี ยหายตZอการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศสZงผลให5
ประเทศชาติขาดศักยภาพในการแขZงขันและเสียผลประโยชนเมื่อเปxดพรมแดนอยZางเป]นทางการในปu
พ.ศ. 2558 การเริ่มต5นในวันนี้อาจช5าไปนิดแตZยังไมZสายเกินไปที่จะลงมือทําโดยผู5บริหารสถานศึกษา
ทุกระดับในฐานะผู5มีอํานาจขององคกร จะต5องตัดสินใจดําเนินการให5แผนยุทธศาสตรและภารกิจของ
สถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ มีการสร5างคุณภาพสําหรับอนาคตบนพื้นฐานของทักษะแหZงศตวรรษที่ 21
และติดตามกํากับดูแลให5มีการดําเนินงานอยZางจริงจัง (รสสุคนธ มกรมณี, 2555)
จากปeญหาดังกลZาวข5างต5น อาจจะมีปeญหาสําหรับผู5บริหารที่ยังไมZสามารถปรับตัวเข5ากับ
ยุคของการเปลี่ยนแปลงอยZางรวดเร็ว จึงทําให5ขาดทักษะที่จําเป]นสําหรับการบริหารในองคกรและ
หนZวยงานที่เ ข5ามาเกี่ยวข5 องโดยเฉพาะผู5บริห ารสถานศึกษาจึงเป]นบุคคลที่มีความสําคัญอยZ างยิ่ง ที่
จะต5องมีทักษะการเรียนรู5ในศตวรรษที่ 21 เพื่อหนZวยงานให5มีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้น ผู5วิจัยจึงสนใจ
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ศึ ก ษาทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 ของผู5 บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคามเพื่อใช5เป]นแนวทางในการพัฒนาทักษะของ
ผู5บ ริ ห ารและเป] นข5 อ มู ล ให5 ห นZ วยงานที่ เ กี่ ยวข5 อ งนํ าไปใช5ในการวางแผนงานตลอดจนพั ฒ นาการ
บริหารงานในสถานศึกษาให5มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค3ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของ
ผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5 บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ดองคการบริ ห ารสZ วนจั งหวั ดมหาสารคาม จํ าแนกตามสถานภาพ
วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณการทํางาน
2.3 เพื่อศึกษาข5อเสนอแนะทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม
2.4 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม
3. ประโยชน3ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ได5ทราบทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของ
ผู5บริหารสถานศึกษา
3.2 เป]นข5อมูลในการใช5ปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา ของผู5บริหารสถานศึกษาให5มีความ
สมบู ร ณมากยิ่ ง ขึ้ น ตามข5 อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู5บริหารสถานศึกษา
3.3 ได5ข5อมูลสารสนเทศเพื่อใช5ในการวางแผนสZงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ทักษะการบริ หารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัป ปุริสธรรม 7 ของผู5 บริหารสถานศึกษา
ให5มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตZอสถานศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป] นการวิ จั ยแบบผสมผสานกลุZ ม ตั วอยZ าง ได5 แกZ บุ คลากรในสถานศึ ก ษา
สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 210 คนซึ่งกําหนดขนาดกลุZมตัวอยZางโดยใช5ตาราง
เครจซี่และมอรแกน (R. V. Krejcie, & D. W. Morgan, 1970) โดยการสุZมแบบแบZงชั้น(บุญชม ศรีสะอาด,
2556) และการสุZมอยZางงZายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช5ในการรวบรวมข5อมูลเป]นแบบสอบถาม
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แบZงเป]น 3 ตอน ดังนี้คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข5อมูลสถานภาพของผู5ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป]นตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เป]นแบบมาตราสZวนประมาณคZา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert ตอนที่ 3
แบบสอบถามปลายเปxดเพื่อสอบถามข5อเสนอแนะทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู5เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช5เทคนิค IOC ได5คZา IOC ระหวZาง 0.67-1.00 และทดลองใช5กับบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคามที่ไมZใชZกลุZมตัวอยZาง จํานวน 30 คน โดยใช5
สูตรการหาคZาสัมประสิทธิแอลฟ}าตามวิธีของครอนบาค มีคZาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทZากับ 0.91 และ
แบบสัมภาษณ ใช5สัมภาษณผู5บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 10 คน ประกอบด5วยคําถามที่ครอบคลุม เนื้อหาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 วิเคราะหข5อมูลด5วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช5ในการวิเคราะหข5อมูล ได5แกZ
คZาความถี่ คZาร5อยละ คZาเฉลี่ย สZวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t–test แบบ Independent
Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยใช5สถิติ F–test
5. ผลการวิจัย
5.1 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู5บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คZาเฉลี่ย ( X ) สZวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระดับการปฏิบัติทักษะการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สZวนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด5านโดยรวมและรายด5าน
ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7
1. ทักษะด5านความรู5ความคิด (ธัมมัญˆุตา)
2. ทักษะด5านเทคนิค (กาลัญˆุตา)
3. ทักษะด5านการทํางานเป]นทีม (อัตถัญˆุตา)
4. ทักษะด5านมนุษย (ปุคคลปโรปรัญˆุตา)
5. ทักษะด5านมโนภาพ (อัตตัญˆุตา)
6. ทักษะด5านความยืดหยุZนและการปรับตัว (มัตตัญˆุตา)
7. ทักษะด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริสัญˆุตา)
รวม

X
4.13
3.90
4.05
3.87
3.80
3.71
3.89
3.91

ระดับการปฏิบัติ
S.D. อันดับ แปลผล
0.52
1
มาก
0.59
3
มาก
0.57
2
มาก
0.57
5
มาก
0.53
6
มาก
0.60
7
มาก
0.54
4
มาก
0.44
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวZา ระดับการปฏิบัติทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
หลัก สัปปุ ริสธรรม 7 ของผู5บริ หารสถานศึก ษา สัง กัดองคการบริหารสZวนจัง หวัดมหาสารคามโดย
รวมอยูZในระดับมาก( X =3.91, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณารายด5านโดยเรียงจากด5านที่มีคZาเฉลี่ยสูงไป
ต่ํา ได5แกZ ทักษะด5านความรู5ความคิด(ธัมมัญˆุตา)( X =4.13, S.D.=0.52)ทักษะด5านการทํางานเป]นทีม
(อัตถัญˆุตา)( X =4.05, S.D.=0.57)ทักษะด5านเทคนิค(กาลัญˆุตา)( X =3.90, S.D.=0.59) ทักษะ
ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริสัญˆุตา)( X =3.89, S.D.=0.54)ทักษะด5านมนุษย(ปุคคลปโรปรัญˆุตา)
( X =3.87, S.D.=0.57) ทักษะด5านมโนภาพ(อัตตัญˆุตา)( X =3.80, S.D.=0.53) ทักษะด5านความ
ยืดหยุZนและการปรับตัว(มัตตัญˆุตา)( X =3.71, S.D.=0.60) ตามลําดับ
5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตZอทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลั กสัปปุ ริสธรรม 7 ของผู5บริหารสถานศึกษา สัง กัดองคการบริหารสZวนจั งหวัดมหาสารคาม
พบวZา 1)จําแนกตามตําแหนZง โดยรวมและทักษะด5านเทคนิค(กาลัญˆุตา) ทักษะด5านการทํางานเป]นทีม
(อัตถัญˆุตา)ทักษะด5านมนุษย(ปุคคลปโรปรัญˆุตา) แตกตZางกันอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สZวนด5านอื่นๆ ไมZแตกตZางกัน 2)จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและทักษะด5านเทคนิค(กาลัญˆุตา)
ทักษะด5านการทํางานเป]นทีม(อัตถัญˆุตา) ทักษะด5านมนุษย(ปุคคลปโรปรัญˆุตา) แตกตZางกันอยZางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สZวนด5านอื่นๆ ไมZแตกตZางกัน 3)จําแนกตามอายุทักษะด5านมโนภาพ
(อัตตัญˆุตา) แตกตZางกันอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สZวนด5านอื่นๆ ไมZแตกตZางกัน 4)จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน ทุกด5านไมZแตกตZางกัน
5.3 ผลการศึกษาข5อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม ผู5บริหาร
ควรมีความรู5 ความชํานาญในการใช5ความรู5ความคิด ปeญญา และวิสัยทัศนในการบริหารหนZวยงานให5มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให5ทันตZอโลกทางการศึกษา
ในยุคปeจจุบัน เข5าใจการใช5เทคนิคและวิธีการบริหารงานให5มีประสิทธิภาพอยZางเป]นระบบ สามารถ
กําหนดงาน แก5ปe ญหาที่เ กิดขึ้นในที มและให5ความเป]นธรรมระหวZางสมาชิ กในกลุZ ม เปxดโอกาสให5
บุคลากรมีสZวนรZวมในการตัดสินใจ ให5เกียรติซึ่งกันและกันการยกยZองกันชมเชย การเสริมแรงทั้งการ
การกระทํา วาจา การให5ความเป]นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพื่อนรZวมอาชีพ มีวิสัยทัศนที่กว5างไกล
มองอนาคตขององคกรได5อยZางชัดเจน สามารถที่จะกําหนดแนวทาง แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาองคกรให5ประสบผลสําเร็จได5 ผู5บริหารควรปรับตัวตามบทบาทหน5าที่ ความรับผิดชอบ
และบริ บ ทตามชZ วงเวลาที่ กําหนด ควรนํ านวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทั นสมัยมาใช5ในการบริ ห าร
สถานศึกษา ควรเข5าถึงสารสนเทศได5อยZางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรติดตZอสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนขZาวสารกับบุคลากรในสถานศึกษาอยZางเปxดเผย และผู5บริหารควรเข5าถึงสารสนเทศได5
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อยZางมีประสิทธิภาพทั้งด5านการเข5าถึงแหลZงข5อมูลที่ถูกต5องและทันเวลาและประเมินสารสนเทศอยZาง
มีวิจารณญาณและครบถ5วน
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ตามหลักสัปปุริสธรรม 21
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม 7มีผลการวิจัยบางประเด็นที่
นZาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังตZอไปนี้
6.1 ระดับการปฏิบัติทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูZในระดับมากทั้งนี้
อาจเป]นเพราะวZาทักษะการบริหารสถานศึกษาเป]นภารกิจหลักของผู5บริหารที่จะต5องกําหนดแบบแผน
วิธีการและขั้นตอนตZางๆ ในการปฏิบัติงานไว5อยZางมีระบบเพราะถ5าระบบบริหารงานไมZดีจะกระทบตZอสZวน
อื่นๆ ของหนZวยงาน นักบริหารที่ดีต5องรู5จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะ
ทําให5งานนั้นบรรลุจุดมุZงหมายที่วางไว5 ผู5บริหารที่ดีต5องมีทักษะความรู5และประสบการณ สามารถ
บริหารงานให5ประสบความสําเร็จได5 เกิดการยอมรับทั้งในสถานศึกษาและสังคมสําหรับสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม ได5นําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใช5กับการบริหาร
สถานศึกษา ได5แกZ 1)ธัมมัญˆุตา(รู5จักเหตุ) 2)อัตถัญˆุตา(รู5จักผล) 3)อัตตัญˆุตา(รู5จักตน) 4)มัตตัญˆุตา
(รู5 จั ก ประมาณ) 5)กาลั ญ ˆุ ตา(รู5 จั ก กาล) 6)ปริ สั ญ ˆุ ต า(รู5 จั ก ชุ ม ชน) 7)ปุ คคลั ญ ˆุ ตา(รู5 จั ก บุ คคล)
ซึ่งสอดคล5องกับงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ที่ได5ศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู5 บริ หาร สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
ผลการวิ จั ยพบวZ า ทัก ษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผู5 บ ริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูZในระดับมาก
6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตZอทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามหลักสั ปปุริ สธรรม 7 ของผู5บ ริหารสถานศึ กษา สังกั ดองคการบริ หารสZ วนจั งหวั ดมหาสารคาม
จําแนกตามตําแหนZงวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไมZแตกตZางกัน
ทั้งนี้อาจเป]นเพราะวZา บุคลากรที่มีตําแหนZงวุฒิการศึกษาอายุและประสบการณในการทํางานตZางกัน
ตZางก็มีความเชื่อมั่นในทักษะที่ผู5บริหารมีอยูZเพื่อการทํางานหรือหลักการบริหารที่ทําให5งานสําเร็จตาม
เปŠาหมายหรื อวัตถุประสงคอยZางมีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผล โดยอาศัยทักษะการบริหารของ
ผู5บริหาร 7 ทักษะ ได5แกZ 1)ทักษะด5านความรู5ความคิด 2)ทักษะด5านเทคนิค 3)ทักษะด5านการทํางาน
เป]นทีม 4)ทักษะด5านมนุษย 5)ทักษะด5านมโนภาพ 6)ด5านความยืดหยุZนและการปรับตัว 7)ทักษะด5าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล5องกับ งานวิจัยของ มณฑาทิพย นามนุ (2561) ที่ได5ศึกษาทักษะของ
ผู5บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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ผลการวิจัยพบวZา ผลการเปรียบเทียบทักษะของผู5บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน ไมZแตกตZางกัน
7. องค3ความรูใหม4
จากผลการวิจัยทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด5วย 1)ทักษะด5าน
ความรู5 ความคิ ด(ธั มมั ญ ˆุ ตา) 2)ทั ก ษะด5 านการทํางานเป]นที ม (อั ตถัญ ˆุ ตา) 3)ทั ก ษะด5านเทคนิ ค
(กาลัญˆุตา) 4)ทักษะด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริสัญˆุตา) 5)ทักษะด5านมนุษย(ปุคคลปโรปรัญˆุตา)
6)ทักษะด5านมโนภาพ (อัตตัญˆุตา) 7)ทักษะด5านความยืดหยุZนและการปรับตัว(มัตตัญˆุตา) ดังภาพที่ 1
1. ด5าน
ความรู5
ความคิด

2. ด5านการ
ทํางานเป]น
ทีม

7. ด5านความ
ยืดหยุZน
ทักษะการบริหาร
สถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21

6. ด5าน
มโนภาพ

5. ด5าน
มนุษย

3. ด5าน
เทคนิค

4. ด5าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภาพที่ 1 องคความรู5ทกั ษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ของผู5บริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสZวนจังหวัดมหาสารคาม
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ควรมีนโยบายสร5างความเข5าใจรZวมกันกับบุคลากรและชุมชนในการจัดการศึกษา
เชZน การประชาสัม พันธ เพื่ อสร5 างความเข5 าใจ การรั บฟeง ข5อเสนอแนะ ข5 อคิดเห็ นจากชุม ชนอยZาง
แท5จริงเพื่อกําหนดความต5องการวางแผนพัฒนาและแก5ไขปeญหาอยZางเป]นรูปธรรม
8.1.2 ควรมีการเสริมสร5างทักษะภาวะผู5นําในศตวรรษที่ 21 ของผู5บริหารสถานศึกษา
ไปสูZการปฏิบัติในสถานศึกษา ผู5บริหารสถานศึกษาจะต5องให5ความสําคัญและควรเสริมสร5างให5ให5เกิด
ความตระหนักรZวมกันเป]นเบื้องต5น และมีการนิเทศติดตามอยZางตZอเนื่องจึงจะประสบความสําเร็จได5
8.2 ข5อเสนอแนะสําหรับผู5ปฏิบัติ
8.2.1 สถานศึกษาหรือหนZวยงานที่เกี่ยวข5องควรสนับสนุนให5สZงเสริมการพัฒนาทักษะ
ด5านความยืดหยุZนและการปรับตัวโดยผู5บริหารรู5จักเสียสละประโยชนสZวนตนเพื่อรักษาประโยชนสZวนรวม
8.2.2 ทักษะด5านมโนภาพผู5บริหารควรสZงเสริมการจัดระบบงานของสถานศึกษาให5 มี
ความสัมพันธกันได5อยZางมีประสิทธิภาพ
8.2.3 ทักษะด5านมนุษยผู5บริหารควรควบคุมอารมณเมื่อเผชิญกับปeญหาตZางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
8.3 ข5อเสนอแนะสําหรับการวิจัยตZอไป
8.3.1 ควรศึ กษาแนวการพัฒ นาทั ก ษะการบริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู5บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.3.2 ควรศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู5บริหารสถานศึกษาใน
กลุZมประชากรที่ผู5ศึกษาไมZได5ปฏิบัติหน5าที่อยูZ เพื่อจะได5ข5อมูลที่เป]นตรงไปตรงมา และนZาเชื่อถือ
8.3.3 ควรศึ กษาปe จจัยที่ สZงผลตZอทัก ษะการบริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู5บริหารสถานศึกษา
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