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ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  
อ าเภอมวกเหล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

Administrative Skills of School Administrators According to the Opinions 
of Teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational  

Service Area Office 2 
 

พลอยไพลิน ไชยรักษ์1  ภควรรณ ลุนส ำโรง2 
 
บทคัดย่อ  

 กำรวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็น
ของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะ
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำม วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ครูผู้สอนในอ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำนวน 254 คน ใช้วิธีกำร
สุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ขนำดโรงเรียนเป็นช้ันเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.88 สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำท ีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
แบบทำงเดียว และกำรทดสอบรำยคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  

 ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุป ได้ดังนี้  
 1. ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย คือ ทักษะทำงมนุษย์ ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน 
ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด และทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด  
 2. ผลกำรเปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอ
มวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมตัวแปรวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์
กำรท ำงำน พบวำ่  
  2.1 ครูผู้สอนที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน 

                                                           
1 นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์/วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
2  อำจำรย์ทีป่รึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์/วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
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  2.2 ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทักษะทำงเทคนิคแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนทักษะด้ำนอ่ืน ๆ 
ไม่แตกต่ำงกัน 
ค าส าคัญ: .ทักษะกำรบริหำรงำน, ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
Abstract  
 The research purposes were: to study the administrative skills of school administrators 
according to the opinions of teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area 
Office 2; and to compare the administrative skills of school administrators according to the opinions 
of teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 , classified by 
education background and working experience. The research sample was the 254 teachers in Muak 
Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, and used the stratified random 
method, and stratified by the school size. The research instrument was the 5-levels estimate rating 
scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence between 0.60-1.00, and reliability 0.88. 
The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Analysis 
of Variance, and multiple-comparison by Scheffe' Method. 
 The research findings were: 
 1 .  The administrative skills of school administrators according to the opinions of teachers 
in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, the overall was at high level. 
When each aspect consideration, every aspect was at high level; descending order of mean was the 
human being skills aspect, the educational and teaching skills aspect, the technical skills aspect, the 
conceptual skills aspect, and the cognitive skills aspect, respectively. 
 2. The comparative results of administrative skills of school administrators according to the 
opinions of teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, classified 
by education background and working experience found:  (1) the teachers with different of education 
background had the opinions about the administrative skills of school administrators according to the 
opinions of teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, the 
overall and each aspect did not different; and (2) the teachers with different of working experience 
had the opinions about the administrative skills of school administrators according to the opinions of 
teachers in Muak Lek District, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, the overall and each 
aspect did not different, when each aspect consideration found the technical skills aspect was 
different with statistical significance level .05, but the other aspects did not different. 
 
Keywords: Administrative Skills, Administrators According 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำคน เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศหำกประเทศใด
ประชำกรได้รับกำรศึกษำ กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครองและวัฒนธรรมจะมีควำมมั่นคงก้ำวหน้ำ 
สำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของสังคมโลกได้ทันเหตุกำรณ์ ดังเช่นพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท่ีว่ำ “ 
ประเทศชำติของเรำจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกำรศึกษำของประชำชนแต่ละคนเป็นส ำคัญผลกำรศึกษำ
อบรมในวันน้ีจะเป็นเครื่องก ำหนดอนำคตของชำติในวันข้ำงหน้ำ กำรจัดกำรศึกษำนั้นเป็นกระบวนกำรที่มีองค์ประกอบ
หลำยประกำร เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยที่พึงปรำรถนำในกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์ กำรจัดกำรศึกษำจึงเป็นควำมจ ำเป็นที่
ทุกประเทศต้องด ำเนินกำร เพื่อยกระดับคุณภำพประชำกรปละเพิ่มขัดควำมสำมำรถขอประเทศในกำรแข่งขันระหว่ำง
ประเทศ  
 ในกำรปฏิบัติงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
และเป็นที่แน่นอนว่ำผู้บริหำรจะต้องอำศัยทักษะในกำรบริหำรงำนในกำรที่จะขอควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย นั่นย่อม
หมำยถึงผู้บริหำรต้องมีควำมรอบรู้ในงำน และต้องมีทักษะในกำรบริหำรงำน (รัตนำ อัตภูมิสุวรรณ์, 2542: 29) ในกำร
บริหำรงำนทั่วไปนั้น ผู้บริหำรมักจะประสบปัญหำต่ำงๆ สำเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหำอำจมำจำกกำรขำดทักษะในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร กำรขำดประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ อันเป็นทักษะที่จ ำเป็นของผู้บริหำรองค์กำร
ทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่ำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรมี 3 ทักษะคือทักษะด้ำนเทคนิควิธี ทักษะด้ำน
มนุษย์ และทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด แต่สถำนศึกษำเป็นองค์กำรทำงกำรศึกษำที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกองค์กำร
ธุรกิจ ดังนั้นกำรบริหำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิผล ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีทักษะทั้ง  5 ประกำร คือ ทักษะทำงควำมรู้
ควำมคิด ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน ทักษะทำงมนุษย์และทักษะทำงควำมคิดรวบยอด 
(จันทรำน ีสงวนนำม, 2545: 17-20) ซึ่งในกำรบริหำรสิ่งใดก็ตำมจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งนั้น และพัฒนำ
สมรรถภำพและทักษะในกำรบริหำรสิ่งนั้นๆด้วยทักษะ (skill) เป็นควำมช ำนำญหรือควำมเช่ียวชำญในกำรท ำอะไร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนั้นทักษะในกำรบริหำรจึงเป็นควำมช ำนำญหรือเช่ียวชำญในกำรบริหำร กำรบริหำรองค์กำรทำง
ธุรกิจนั้น ผู้บริหำรจ ำเป็นจะต้องมีทักษะอย่ำงน้อยที่สุด 3 ทักษะ ดังนี้ ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงมนุษย์ และทักษะ
ทำงควำมคิดรวบยอด แต่สถำนศึกษำเป็นองค์กำรที่มีทักษะแกต่ำงจำกองค์กำรธุรกิจ ดังนั้น ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ให้มีประสิทธิผลนั้นผู้บริหำรจ ำเป็นจะต้องมีทักษะ 5 ประกำร คือ ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด ทักษะทำงมนุษย์ ทักษะ
ทำงกำรศึกษำและกำรสอน ทักษะทำงเทคนิค และทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด (เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์, 2545: 1-6) 
 สภำพปัญหำปัจจุบันในเรื่องทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 พบว่ำ ขำดทักษะในกำรบริหำรงำนหลำยประกำรในกำรบริหำรสถำนศึกษำใน
ยุคปฎิรูกำรศึกษำ ที่ผ่ำนมำผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำนวนมำกไม่ได้ศึกษำมำทำงด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำโดยตรง 
ถึงแม้จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม ส่วนใหญ่ผลกำรบริหำรงำนจะออกมำตำมลักษณะของกำรใช้ควำมรู้
ที่ตนเองมีอยู่เป็นหลัก ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ซึ่งอำจจะขำดหลักวิชำ ส่งผลให้ผู้ร่วมงำนขำดขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนบุคลำกรในสถำนศึกษำ ลดน้อยลง (ศักดิ์ศรี สนจิตร์, 2549 : 4) 
 จำกกำรศึกษำทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็นในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะพบว่ำ ทักษะที่
ส ำคัญและจ ำเป็น ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะทำงควำมคิด ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน 
ทักษะทำงมนุษย์ และทักษะทำงควำมคิดรวบยอด ซึ่งถ้ำผู้บริหำรมีทักษะในกำรบริหำรงำนทั้ง 5 ทักษะนี้จะส่งผลให้
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สำมำรถจัดโครงสร้ำงและจัดบุคลำกรได้เหมำะสมกับศักยภำพ สอดรับกับภำระและปริมำณงำน กำรด ำเนินงำนภำยใน
โรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำทักษะกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระบุรี เขต 2 เพื่อจะได้ทรำบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และใช้เป็นแนวทำง ในกำร
พัฒนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครผูู้สอนอ ำเภอมวก
เหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะกำรบริกำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบรุี เขต 2 จ ำแนกตำม วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์
กำรท ำงำน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 กำรศึกษำทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ประกอบไปด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด 
2) ทักษะทำงเทคนิค 3) ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน 4) ทักษะทำงมนุษย์ 5) ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกร ได้แก่ ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระบุรี เขต 2 มีจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 750 คน  

 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระบุรี เขต 2 จ ำนวน 254 คน ซึ่งได้มำโดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970 : 608) จำกนั้นใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนำดโรงเรียนเปน็
ช้ันในกำรสุ่ม (Strata) และท ำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยวิธีกำรจับฉลำก 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีลักษณะ เป็นแบบสอบถำม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้ตอบแบบสอบถำม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)  
  ตอนท่ี 2 สอบถำมเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บรหิำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครผููส้อน 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ใน 5 ทักษะ ได้แก่ 1). ทักษะทำงควำมรู้
ควำมคิด 2).ทักษะทำงเทคนิค 3).ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน 4).ทักษะทำงมนุษย ์5).ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด 
  แบบสอบถำมมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ตำมวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) โดยค่ำแต่ละระดับมีควำมหมำยดังนี้ 
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    5   หมำยถึง  มำกที่สุด 
    4   หมำยถึง  มำก  
    3   หมำยถึง  ปำนกลำง 
    2   หมำยถึง  น้อย 
    1   หมำยถึง  น้อยที่สุด  
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือตำมขั้นตอนและวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษำเอกสำร หนังสือ ต ำรำ คู่มือ หลักกำร ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรประมวลเนื้อหำที่ใช้ในกำรสร้ำงแบบสอบถำม  
  2. สร้ำงแบบสอบถำมสอบถำมเกี่ยวกับกำรทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำม
คิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
  3. น ำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำพร้อมให้ค ำเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
  4. แก้ไขแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์แล้วน ำเสนอผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 
5 ท่ำนเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) และควำมถูกต้องของภำษำ และค ำนวณหำค่ำดชันี
ควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ำมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-
1.00  
  5. น ำแบบสอบถำมปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับครูผู้สอนโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 30 ฉบับ แล้วน ำมำหำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยหำรค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ 
ของ ครอนบำค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) มีค่ำควำมเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ำกับ 0.88 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยนครรำชสีมำ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  
  2. ผู้วิจัยน ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง  
   3. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมจ ำนวน 254 ฉบับ ไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่ำงด้วยตนเอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
และอธิบำยวิธีกำรตอบแบบสอบถำม   
  4. ผู้วิจัยติดตำมเก็บรวบรวมแบบสอบถำมด้วยตนเอง ซึ่งได้แบบสอบถำมกลับคืนมำ 254 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ศึกษำได้วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส ำเร็จรูป โดยท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังนี ้
  1. วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลำกรในสถำนศึกษำโดยใช้ค่ำร้อยละ 
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  2. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของ

ครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ทั้งโดยหำค่ำเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) แล้วน ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลควำมหมำย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอำด, 2543 : 100)  
   ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด 
    ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก 
    ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำอยู่ในระดับปำนกลำง 
    ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำอยู่ในระดับน้อย 
    ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3. วิเครำะห์เปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยใช้สถิติกำร
ทดสอบค่ำที (t-test for Independent Samples)  
  4. วิเครำะห์เปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดย
วิธีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำย
คู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe' test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  1. สถิติพื้นฐำน ได้แก่ 
    1.1 ค่ำร้อยละ  
    1.2 ค่ำเฉลี่ย ( X ) 
    1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) 
  2. สถิติกำรหำคุณภำพเครื่องมือ ได้แก่  
   2.1 ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of 
Item - Objective Congruence : IOC)  

  2.2 ควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม (Reliability) โดยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 
(Cronbach’ s Alpha Coefficient) 
  3. สถิติทดสอบสมมติฐำน ได้แก่  
   3.1 กำรทดสอบค่ำที (t-test for Independent Samples) 
   3.2 กำรวิเครำะหค์วำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบ
ควำมแตกต่ำงเป็นรำยคูด่้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Schffe’ test) 

 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอ
มวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
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ตารางที ่1  ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำม
คิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวม
และรำยด้ำน 

ด้ำนที ่ ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ 

X  S.D. ระดับ 

1. ทักษะทำงควำมรู้ควำมคดิ 3.52 .45 มำก 
2. ทักษะทำงเทคนิค 3.62 .51 มำก 
3. ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน 3.70 .50 มำก 
4. ทักษะทำงมนุษย ์ 3.77 .47 มำก 
5. ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด 3.60 .63 มำก 

 รวม 3.64 .36 มำก 
 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอ
มวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุร ีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก (X = 3.64, S.D. = 0.36) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกล ำดับมำกไปน้อย คือ ทักษะทำง
มนุษย์ (X = 3.77, S.D. = 0.47) ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน ( X = 3.70 , S.D. = 0.50) ทักษะทำงเทคนิค (
X = 3.62, S.D. = 0.51) ทักษะทำงควำมคิดรวบยอด (X = 3.60 , S.D. = 0.63) และทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด (
X = 3.52, S.D. = 0.45) ตำมล ำดับ 
 ผลกำรวิเครำะห์เพื่อเปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของ
ครูผูส้อน อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ตำมตัวแปร วุฒิกำรศึกษำ และ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

ตารางที ่2  กำรเปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอ
มวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยรวม และ
รำยด้ำน 

ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร  ปริญญำตรี (131 
คน) 

สูงกว่ำปริญญำตรี 
(123 คน) t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ทักษะทำงด้ำนควำมรู้ควำมคิด 3.52 .48 3.50 .42 .421 .674 
2.ทักษะทำงเทคนิค 3.55 .51 3.69 .48 2.120 .235 
3.ทักษะทำงด้ำนกำรศึกษำและกำรสอน 3.68 .52 3.71 .45 .514 .607 
4.ทักษะทำงมนุษย ์ 3.75 .57 3.78 .55 .487 .626 
5.ทักษะทำงด้ำนควำมคิดรวบยอด 3.64 .61 3.56 .65 .949 .344 

รวม 3.63 .37 3.65 .35 .439 .661 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
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 ตำรำงที่ 2 พบว่ำ ครูผู้สอนที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกตำ่ง
กัน  
 
ตารางที ่10  ผลกำรเปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน  
  อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  
  จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยรวมและรำยด้ำน 

ทักษะกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร  

แหล่งควำม-
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.ทักษะทำงด้ำนควำมรู้
ควำมคิด 

ระหว่ำงกลุม่ .421 2 .211 1.010 .36 
ภำยในกลุ่ม 52.309 251 .208   

รวม 52.731 253    
2.ทักษะทำงเทคนิค ระหว่ำงกลุม่ 4.492 2 2.246 9.353* .00 

ภำยในกลุ่ม 60.273 251 .240   
รวม 64.765 253    

3.ทักษะทำงด้ำนกำรศึกษำ
และกำรสอน 

ระหว่ำงกลุม่ .781 2 .390 1.615 .20 
ภำยในกลุ่ม 60.667 251 .242   

รวม 61.448 253    
4.ทักษะทำงมนุษย ์ ระหว่ำงกลุม่ .388 2 .194 .605 .54 

ภำยในกลุ่ม 80.442 251 .320   
รวม 80.830 253    

5.ทักษะทำงด้ำนควำมคิดรวบ
ยอด 

ระหว่ำงกลุม่ .437 2 .219 .544 .58 
ภำยในกลุ่ม 100.857 251 .402   

รวม 101.294 253    
รวม ระหว่ำงกลุม่ .487 2 .243 1.839 .16 

ภำยในกลุ่ม 33.215 251 .132   
รวม 33.702 253    

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกตำ่ง
กัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทักษะทำงเทคนิคแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
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อภิปรายผล  
 จำกผลกำรวิจัยที่ค้นพบ ผู้วจิัยจะได้น ำมำอภิปรำยผล ดังนี ้
  1. ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน อ ำเภอมวกเหล็ก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ เกศนำ 
พันทำเดช (2543: บทคัดย่อ) ได้ท ำวิจัยเรื่อง ศึกษำทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในเขต
ก ำแพงนครเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวโดยศึกษำทักษะ 5 ด้ำน คือ ทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด 
ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน ทักษะทำงมนุษย์ และทักษะทำงควำมคิดรวบยอด ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตก ำแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะกำรบริหำรงำนทั้งหมด  5 ด้ำน โดยรวมและ
รำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน สอดคล้องกับงำนวิจัย บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557: 187) ได้วิจัยเรื่อง ทักษะกำร
บริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และ ประสบกำรณ์ในกำรอบรมเชิงบริหำรต่อปี ผลกำรศึกษำ 
พบว่ำ 1. ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครศรีธรรมรำช เขต 3 พบว่ำ โดยภำพรวมมีทักษะกำรบริหำรอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำมีทักษะ
กำร บริหำรอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุภำพร รัตน์น้อย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรบริหำรงำนกับกำรบริหำรโดยใช้โรงเรี ยนเป็นฐำน ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต  2 มี ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1). ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2). กำร
บริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรปรำกำร เขต  2 
พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก 
  2. ผลกำรเปรียบเทียบทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูผู้สอน 
อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์
กำรท ำงำน ผู้วิจัยจะได้น ำมำอภิปรำยผล ดังนี้ 
   2.1 ครูผู้สอนที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรำยด้ำน
ไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ วุฒิกำรศึกษำเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำร เพรำะผู้บริหำรที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีจะมีประสบกำรณ์และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำผู้บริหำรที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง มีควำมมุ่งมั่น พฤติกรรมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นผู้น ำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน กล้ำคิด กล้ำแสดงออก มีควำมมั่นใจในตนเอง สร้ำงควำมเช่ือมั่น 
ยอมรับ และควำมไว้วำงใจให้กับครูในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุกัญญำ สิงห์เช้ือ (2555 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษำเรื่อง ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมทัศนะของข้ำรำชกำรครู ในอ ำเภอสำมโคก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 1 พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมทัศนะของ
ข้ำรำชกำรครู อ ำเภอสำมโคก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 1 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยรวม
และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน และสอดคล้องงำนวิจัยของ จ ำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ (2550:67) ได้ศึกษำทักษะกำรบริหำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี พบว่ำ กำรเปรียบเทียบทักษะ กำร
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บริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน 
  2.2 ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อทักษะในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อ ำเภอมวกเหล็ก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกตำ่ง
กัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ครูต่ำงเห็นควำมส ำคัญของทักษะกำรบริหำรงำนว่ำมีภำระที่คล้ำยกัน ตลอดจนควำม
รับผิดชอบไม่แตกต่ำงกัน จึงท ำให้ครูมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรงำนโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทักษะทำงเทคนิคแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ครูที่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนสูงกว่ำผูบ้ริหำรที่มีประสบกำรณก์ำรท ำงำนน้อยกว่ำ มีโอกำสได้เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ มองเห็น
ปัญหำได้ชัดเจน ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ท ำให้เกิดทักษะและทัศนะคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้
ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อ ำเภอธัญบุรี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี เขต 2 
ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนมำกมีควำมคิดเห็นต่อทักษะกำรบริหำรมำกกว่ำครู ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ไพบูรณ์ สุขเจริญ (2548: ง) ได้วิจัยเรื่อง กำรศึกษำทักษะกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำร
โรงเรียนที่มีประสบกำรณ์มำกและประสบกำรณ์น้อยมีทักษะกำรบริหำรงำน โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
   1.1 ผู้บริหำรควรส่งเสริมให้บุคลำกรเกิดควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพครู มีกำรจัดท ำมำตรฐำนเป็นลำย
ลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อให้มีมำตรฐำนที่เหมำะสมและทุกคนยอมรับปฏิบัติ หรือจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกำสส ำคัญ
ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันระหว่ำงบุคลำกรระดับต่ำง ๆ 
   1.2 ผู้บริหำรควรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งกำรโดยค ำนึงถึงส่วนร่วมเป็น
ส ำคัญ เช่น กำรจัดประชุมบุคลำกร ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรท ำงำนและภำระ
งำนของบุคลำกรในโรงเรียน มีกำรจัดท ำมำตรฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อให้มีมำตรฐำนที่เหมำะสมและทุก
คนยอมรับปฏิบัติ 
  1.3 ผู้บริหำรควรน ำแนวคิด กลยุทธ์ใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ และน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 
   1.4 ผู้บริหำรควรใช้ทรัพยำกรในสถำนศึกษำอย่ำงประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด และน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำจัดระบบจัดท ำข้อมูลที่เหมำะสมมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
   1.5 ผู้บริหำรควรให้ควำมรู้แก่ครูเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล ให้ควำมรู้กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและ
หลักสูตรของสถำนศึกษำ และให้ค ำแนะน ำแก่ครูในกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรมีกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
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  2.2 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เช่น ปัจจัยทำงสังคม หรือปัจจัยทำงกำรบริหำร 
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