124 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.6 No.2 July - December 2018

ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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administrators under Chiangrai Primary education service
area office 2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ปฏิบัติจริง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 2) ทั กษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คาดหวัง ของผูบริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ 3) การเปรียบเทียบทักษะ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง
คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน
123 คน ปการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามทักษะการบริหาร
สถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ปฏิ บั ติ จริ ง และที่ คาดหวั ง ของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 มี ลั กษณะเปนมาตรประมาณค า
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5 ระดั บ (Rating Scale) ที่ มีการตอบสนองคู (Dual-response Format) มี คาความเชื่อมั่ น เทากั บ
0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) และการเรียงลําดับความสํ าคัญของที่ปฏิบั ติจริง และที่คาดหวัง (Modified Priority Needs
Index: PNImodified)
ผลการวิ จั ยพบว า 1) ทั กษะการบริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ปฏิ บั ติ จริ ง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูใน
ระดับมาก (xˉ = 3.87, S.D. = 0.52) 2) ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คาดหวัง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูใน
ระดั บมาก (xˉ = 4.49, S.D. = 0.53) และ 3) ผลการเปรียบเทียบทั กษะการบริหารสถานศึ กษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม (PNImodified = 0.159) และเมื่อพิจารณาเป น
รายดานทักษะ เรียงลําดับความสําคัญ จากมากไปนอย คือ ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(PNImodified = 0.240) ทั กษะดานความรูความคิด (PNImodified = 0.177) ทักษะดานเทคนิค (PNImodified
= 0.166) ทั กษะด านความคิ ด รวบยอด (PNImodified = 0.148) และ ทั ก ษะด า นมนุ ษ ยสั ม พั นธ
(PNImodified = 0.075) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทักษะการบริหารสถานศึกษา, ที่ปฏิบัติจริง, ที่คาดหวัง

Abstract
The objectives of this research were 1) The 21st Century School Administration Skills of
Administrators Actual Work under Chiangrai Primary Education Service Area Office 2
2) The 21st Century School Administration Skills of Administrators Expected Work under
Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 and 3) A Comparison of the 21st Century
School Administration Skills of Administrators Actual Work and Expected Work under Chiangrai
Primary Education Service Area Office 2. The samples of the research were 123 Administrators
under Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 in academic year 2016. The
instrument was the questionnaire with five-level scale measurement with dual-response
format included the level of The 21st Century School Administration Skills of Administrators under
Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 with a reliability coefficient of 0.99.
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The statistics used in data analysis were percentage (%) , mean (xˉ ) , standard deviation (S.D.)
and The Modified Priority Needs Index formula (PNImodified).
The results showed that 1) the 21st Century School Administration Skills of
Administrators Actual Work under Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 in overall
were found high scale in all aspects (xˉ = 3.87, S.D. = 0.52) 2) The 21st Century School
Administration Skills of Administrators Expected Work under Chiangrai Primary Education
Service Area Office 2 in overall were found high scale in all aspects (xˉ = 4.49, S.D. = 0.53)
and 3) A Comparison of The 21st Century School Administration Skills of Administrators Actual
Work and Expected Work under Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 in overall
were found high scale in all aspects (PNImodified = 0.159) , when considering in each aspect;
in order PNImodified from maximum to minimum were as fellows; Education and Instructional Skills
(PNImodified = 0.240) Congnitive Skills (PNImodified = 0.177) Technical Skills (PNImodified = 0.166)
Conception Skills (PNImodified = 0.148) and Human Skills (PNImodified = 0.075) respectively.
Keywords: Skills of administrators, The actual work, The expected work

บทนํา
สังคมโลกในยุคปจจุบันกลา วกันวา เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ทุกองคกรตอง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม
ระดั บ องค ก ร ระดั บ กลุ ม และระดั บ บุ ค คล ทั้ง ในด า นสภาพแวดล อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง วัฒนธรรม คานิยม ขาวสารเทคโนโลยี และอื่น ๆ และผลจากการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้สงผลทั้งทางบวกทางลบ ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงผลของ
การเปลี่ยนแปลงนี้ได จึงจําเปนตองพัฒนาประเทศเชนเดียวกันการศึกษาเปนหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศและไดรับการคาดหวังใหทําหนาที่ตาง ๆ ที่เปนรากฐานสําคัญใน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เป น ส ว นช ว ยในการเพิ่ ม ความเท า เที ย มกั น ในสั ง คมและ
เปนจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญรุงเรืองของประเทศ จากสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผาน
เขาสูสังคมยุคความรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช
เทคโนโลยี เ พื่ อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล ต า ง ๆ ของทุ ก ภู มิ ภ าคของโลกเข า ด ว ยกั น พลั ง ขั บ ของ
เทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนความรวดเร็วที่
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นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเริ่มตนเทานั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เปนทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปดวย
อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด (สมหมาย อ่ํ า ดอนกลอย, 2556) ดั ง นั้ น ในยุ ค ป จ จุ บั น การปฏิ รู ป
การศึกษาจึงมีความจําเปนเร งดวนที่จะตองจัดใหมีอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และกาวทันตอ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี จากผลกระทบของสั ง คมยุ ค ความรู ใ นศตวรรษที่ 21
เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21
ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูใ น ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหน าทั ดเทียมอารยประเทศไดนั้นหลั กสํ าคัญก็คื อ
การศึกษาเพราะการศึกษาสรางคน คนสรางชาติ เราจําเปนตองยกระดับประชากรของเราใหได
มาตรฐานสากลสิ่งแรกที่รีบเรงพัฒนาคนรุนใหมคือศักยภาพที่เปนสากล (Global Competency)
รัฐบาลจึงตองปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศจากที่เคยมุงเนน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
มาเป นการพั ฒ นาคนแทน แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 จึ ง ได ใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนาคนเปนพิเศษโดยกําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และ
การเสริ มสรางป จจั ยแวดล อมที่ เอื้ อตอการพั ฒนาคุ ณภาพของคนทั้ งในเชิ งสถาบั นระบบ
โครงสรางของสังคมใหเขมแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นั้น
การศึกษาตองเดินหนาสู การสรางการพัฒนาเตรียมความพรอมใหสอดคลองกับสังคมโลก
โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเปนผลมาจากการปฏิวัติดานดิจิทัล (Digital Revolution)
และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทําใหโลกทั้งโลกเชื่อมโยง
และสื่ อสารกั นได อยางรวดเร็ วจํ า เป นตองสร างและพั ฒนาคนให เป นทรั พยากรมนุ ษย ที่ มี
ความสามารถมีทั กษะความถนัดความชํานาญพรอมจะขับเคลื่อนและยกระดั บการพัฒนา
ประเทศสูการเปนประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) คุณลักษณะ
ของมนุ ษย เป นเรื่ องสํ าคั ญในยุ คไร พรมแดนที่ ได รั บ ความเชื่ อถื อและนํ ามาเป นทิ ศทางใน
การพัฒนาทุนมนุษยทั้งวงการศึกษาและวงการธุรกิจ คือทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21 century
skills) ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ไดรับการเผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยขอบขายของทักษะ 3 ดาน คือ
ทั กษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skill) ทั กษะดานชีวิ ตและอาชี พ
(life and career skills) และทั กษะด านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี (information medial and
technology skills) (รสสุคนธ มกรมณี, 2555 , หนา 35 – 47)
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึง
และมี คุ ณ ภาพและส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของทุ กภาคส วนของสั ง คมในการบริ ห ารและ
จัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: คํานํา)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ห น า ที่ ห ลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาจะต อ งพั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี ขี ด
ความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลกจึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
(พ.ศ. 2558 – 2564) มี แ ผนการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน
และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศไดใหความสําคัญอยางมากกับ “ทักษะ”
(Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบั ติมากยิ่งกวาเนื้อหาตามตํ ารา (Content) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใหกับนั กเรียนครู ผูบริหารศึกษานิเทศกและสํ า นั กงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาให สามารถรั บมื อและเห็นคุ ณค าการรวมตั วบนความหลากหลายของ
ชาติ พั นธุ ข องประเทศในกลุ ม ประชาคมอาเซี ยนและมี ทั ก ษะการเรี ยนรู ในศตวรรษที่ 21
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) การเขาสู ประชาคมอาเซียนทํ าใหเกิดกลไกหลายอยางไดแก
การปฏิรูปการเรียนรูสูแนวทาง 21st Century Learning ซึ่งการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
สามารถชวยใหบรรลุทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ได (วิจารณ พานิช, 2556)
การขาดภาวะผูนําที่เข็มแข็งและมีวสิ ัยทัศนของผูบริหารในระดับตาง ๆ เปนอุปสรรคที่
สําคัญอยางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาที่ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
ไมกลาวิพากษวิจารณ และตัดสินใจทําอะไรใหม ๆ ที่แตกตางไปจากแนวนโยบายที่สงจากเบื้องบน
หรือแนวปฏิบัติเดิม ๆ ที่ทํากันมาชานาน สําหรับผูนําระดับสูงมักจะนําแนวคิด และนโยบายที่มา
จากตางประเทศ และที่นักวิชาการเสนอแนะ มาเปนนโยบายหรือแนวทางใหบุคลากรระดั บ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นํ าไปปฏิ บัติ โดยไม มี การฝกอบรมใหมเพื่อเปลี่ยนแปลง
คานิยม พฤติกรรม แนวทางการทํ างาน พื้นฐานความรู และทักษะของบุ คคลเหลานั้นใหได
เสียกอน การบริหารสถานศึกษานั้นมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนเปนผลผลิตการบริหาร
สถานศึกษา จึงเนนที่การจัดการเรียนการสอน นอกจากทักษะของผูบ ริหารทั้ง 3 ทักษะ ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญสําหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารแลว ผูบริหารจะตองใชทักษะตาง ๆ
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เพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ (Drake and Roe, 1986: 29-30)
ไดขยายแนวคิดของ Katz (Katz , 1974: 90) เปนทักษะที่ใชการบริหารสถานศึกษา 5 ดาน คือ
ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) ทักษะทางมนุษย (Human Skills) ทักษะทางความคิดรวบยอด
(Conceptual Skills) ทักษะทางการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) ทักษะ
ทางความรูความคิด (Cognitive Skills) ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารนี้ ผูบริหารแตละคนจะมี
และใชทักษะดังกลาวไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารแตละคนที่จะแสวงหา
มาเพื่อทําใหสภาพการเปนผูบริหารสมบูรณแบบที่สุด ผูบริหารเปนบุคคลที่ตองบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหกาวไปขางหนาอยางมั่ นคง จึงจําเป นตองมี ทั กษะแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อให
รูปแบบ ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษากาวทันตอเทคโนโลยี และความกาวหนาของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 (อุดมศักดิ์ กุลครอง,2553, หนา 29) ที่เปลี่ยนแปลงทําใหผูรวมงานเกิดความ
พยายามที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาความสามารถใหมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดความตระหนักรูใน
ภารกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา มีการจูงใจใหผูรวมงานสูงขึ้น สงผลใหสถานศึกษาบรรลุ
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีทักษะการบริหารเพื่อสามารถ
ปรั บเปลี่ ยนสถานศึ กษาให ยื นหยั ดอยู ได และก าวทั นต อสถานการณ ที่ กํ าลั ง เปลี่ ยนแปลง
ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2559-2562 ของสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศน คือ องคกรที่มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเปนไทย กลาวคือ มีการบริหารจัดการตามกรอบโครงสรางขององคก ร
มีการกํากับติดตาม และประเมินผล โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปดโอกาส
ใหผูเกี่ยวของที่มาจากทุกภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม ผูเรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาดานภาษาและการคํานวณ
เห็นไดวา ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนและระบบ
การบริหารงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
จากความกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวาผูบริหารในยุคศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมี
ทักษะการบริหารแหงศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและระบบการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของ Drake and Roe ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 ได แ ก ทั กษะทางเทคนิ ค (Technical Skills) ทั กษะทางมนุ ษย
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(Human Skills) ทั ก ษะทางความคิ ด รวบยอด (Conceptual Skills) ทั ก ษะทางการศึ ก ษาและ
การสอน (Educational and Instructional Skills) ทั ก ษะทางความรู ค วามคิ ด (Cognitive Skills)
ที่ปฏิบั ติจริง และที่คาดหวัง และเปรียบเทียบทั กษะการบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผลที่ได
จากการศึกษาเปนขอมูลในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง ของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติงานจริง
และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวม 173 โรงเรียน จํานวน 173 คน ปการศึกษา 2559
กลุมตัวอย าง ไดแ ก ผูบริห ารสถานศึก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูป เครจซี่ และมอรแกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา 100) โดยการสุมอยางงาย
ดวยการจับสลาก รวมกลุมตัวอยาง 123 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
2.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง
และที่คาดหวั ง ของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชี ยงราย เขต 2 จํ านวน 5 ด าน คื อ ทั กษะด านความคิ ดรวบยอด (Conception Skills) ทั กษะ
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ดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Education and Instructional
Skills) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) และทักษะดานความรูความคิด (Congnitive Skills)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง
ของผูบริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม เป นแบบสอบถาม เกี่ยวกั บสถานภาพ
สวนตัว ของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
ตอนที่ 2 ระดั บทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ป ฏิ บั ติ จริ ง และ
ที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 เป นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ที่มี การตอบสนองคู
(Dual-Response Format) ดังนี้
5 หมายถึง มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง /ที่คาดหวัง
อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง /ที่คาดหวัง
อยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง /ที่คาดหวัง
อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง /ที่คาดหวัง
อยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง /ที่คาดหวัง
อยูในระดับนอยที่สุด
4. การสรางเครื่องมือ
4.1 ศึ ก ษาเอกสารและตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 เพื่อใชเป น เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สรา ง
แบบสอบถาม
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4.2 ดํ า เนิ น การสร า ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอต อ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) มีคาระหวาง 0.60-1.00 จากนั้น นํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.3 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคา IOC และปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใชกับ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่ นดวยคาสั มประสิทธิ์แอลฟา ปรากฏวา
แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาโดยภาพรวมเท า กั บ 0.99 แสดงว า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมี คาความเชื่อมั่ นอยูในระดับสู ง เมื่อแยกเป นรายดานประกอบดวย
ทักษะการบริหารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ป ฏิบัติจริง และที่ค าดหวัง ของผูบริหาร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 มี ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.98 และ 0.97 ตามลําดับ
4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่น แลวไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหข องการวิจัยครั้ง นี้ วิเคราะหขอมู ลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ทัก ษะการบริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ป ฏิบั ติจริง และที่ค าดหวัง ของ
ผูบริห ารสถานศึก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
วิเคราะหโดยใช ความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย (xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 โดยวิ ธี ก ารเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
และที่คาดหวัง (Modified Priority Needs Index: PNImodified) ใชสูตร PNImodified = (I – D) / D
ซึ่งปรับปรุงโดย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (สุวิมล วองวาณิช, 2550, หนา 279)
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว า สถานภาพ
โดยรวมสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 114 คน (รอยละ 92.7) อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป จํานวน
75 คน (รอยละ 61.00) จบการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จํ านวน 111 คน (รอ ยละ 90.20)
มีประสบการณในการทํางานระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 60 คน (รอยละ 48.80)
2. การวิ เ คราะห ทั ก ษะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
ของผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก (xˉ = 3.87, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทักษะ พบวา
ทั ก ษะด านมนุ ษ ยสั ม พั นธ อยู ในระดั บ มาก (xˉ = 4.24, S.D. = 0.61) รองลงมา คื อ ทั ก ษะ
ดานความคิ ดรวบยอด อยู ในระดั บ มาก (xˉ = 3.88, S.D. = 0.54) ทั กษะด านเทคนิ ค อยู ใน
ระดับ มาก (xˉ = 3.83, S.D. = 0.59) ทั กษะดานความรูความคิด อยูในระดับ มาก (xˉ = 3.80,
S.D. = 0.59) และ ทักษะดานการศึกษาและการสอน อยูในระดับมาก (xˉ = 3.61, S.D. = 0.62)
ตามลําดับ
3. การวิเคราะหทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คาดหวัง ของผูบริหาร
สถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม
อยู ในระดั บ มาก (xˉ = 4.49, S.D. = 0.53) เมื่ อพิ จารณาเป นรายด านทั ก ษะ พบว า ทั ก ษะ
ด า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด (xˉ = 4.56, S.D. = 0.58) รองลงมา คื อ ทั ก ษะ
ด านความรู ค วามคิ ด อยู ในระดั บ มาก (xˉ = 4.48, S.D. = 0.56) ทั ก ษะด านการศึ กษาและ
การสอน อยู ในระดั บ มาก (xˉ = 4.48, S.D. = 0.60) ทั ก ษะด า นเทคนิ ค อยู ใ นระดั บ มาก
(xˉ = 4.46, S.D. = 0.60) และ ทักษะดานความคิดรวบยอด อยูในระดับมาก (xˉ = 4.45, S.D. = 0.55)
ตามลําดับ
4. การวิ เคราะห โดยเรี ยงลํ าดั บความสํ าคั ญของทั กษะการบริ หารสถานศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวม (PNImodified = 0.159) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานทักษะ เรียงลําดับความสําคัญ จากมากไปนอย คือ ทักษะดานการศึกษาและการสอน
(PNImodified = 0.240) รองลงมา คื อ ทั ก ษะด า นความรู ค วามคิ ด (PNImodified = 0.177) ทั ก ษะ
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ดานเทคนิค (PNImodified = 0.166) ทักษะดานความคิดรวบยอด (PNImodified = 0.148) และ ทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธ (PNImodified = 0.075) ตามลําดับ

อภิปรายและสรุปผล
จากผลการศึ ก ษาทั ก ษะการบริห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ที่ ปฏิบั ติจริง และที่คาดหวัง สั งกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้
ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานจริง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานทักษะ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะ
ดานความคิดรวบยอด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานความรูความคิด และทักษะดานการศึกษา
และการสอน ตามลํ าดั บ ที่ เป นเช นนี้ อาจเป นเพราะผู บริ ห ารสถานศึ กษา ได ตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของทักษะการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหงานบริหาร
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังไว โดยเฉพาะในป จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ในหลาย ๆ ดาน ซึ่งมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา ผูบริหารจําเปน
ตองมีความรูความสามารถ ตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล จึ ง เป น สาเหตุ ที่ ต องให ผู บริ หารสถานศึ กษาต องศึ กษาและค นคว าเพิ่ มเติ ม
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลาสอดคลองกับ ทิลลอตสัน (Tilotson, 1996, p.80) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การวิเคราะหทักษะทางเทคนิค ทักษะมนุษย ทักษะความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาบริหาร
การศึกษาระดับสูง ซึ่งไดศึกษาทักษะตามทฤษฎีของ แคทซ (Katz) พบวา ทักษะที่มีความสําคัญ
เปนอันดับแรก ไดแก ทักษะทางมนุษย ซึ่งประกอบดวยทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
ทักษะดานการจัดองคการ ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทักษะดานการอํานวยการที่จําเปนใน
การทํางาน รองลงมาไดแก ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน (2557) พบวา ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาอุ ดรธานี เขต 3 มี ทั กษะ
การบริหารอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ผาละนัด (2554) พบวา ทักษะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
มีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก โดยเฉพาะทักษะดานความคิดรวบยอด
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ทั กษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู บริ หารสถานศึกษา ที่คาดหวั ง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานทักษะ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะ
ดานการศึ กษาและการสอน ทั กษะด านความรู ความคิ ด ทั กษะด านเทคนิค และทั กษะด าน
ความคิ ดรวบยอด ตามลํ าดั บ ทั้ งนี้ เ พราะว า ทั กษะการบริ หารสถานศึ ก ษาของผู บริ หาร
สถานศึ กษา ด านทั กษะมนุษย สั มพั นธ นั้ น ผู บริ หารสถานศึ กษาควรแสดงความจริ งใจ และ
ปรารถนาดี เป นกั น เองกั บผู ร วมงานทุ กคนอย า งสม่ํ าเสมอ ส ง เสริ ม ให บุ คลากรมี น้ํ าใจ
เอื้อเฟอเผื่ อแผ ชวยเหลือสนั บสนุ นการทํ างานร วมกั นเพื่อใหเกิดความรวมมื อในการทํ างาน
ทุ กขั้ นตอน ยอมรับในความผิ ดพลาดและความคิ ดเห็ นที่ ขัดแย งกั นได และให ทุ กคนรวมกั น
รั บผิ ดชอบทุ ก ๆ กิ จกรรม ตลอดจนแสดงความคิ ดเห็ นได อย างอิ สระในการหาข อยุ ติ ทาง
ความคิด สรางศรัทธาใหทีมงานทํางานดานความเต็มใจ และเสียสละ สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ อรนุ ช นิยุตรานนท (2548, บทคัดยอ) พบวา ทั กษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีทักษะการบริหารโดยรวม
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทักษะดานมนุษย ทักษะ
ดานความคิดรวบยอด และทักษะดานเทคนิค และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพบูลย สุขเจริญ
(2548, หน า 38-49) พบว า ทั กษะการบริหารงานของผูบริ หารโรงเรียนประถมศึกษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานมนุ ษย ดานความคิดรวบยอด และดานเทคนิควิธี ตามลํ าดั บ และ
สอดคล องกั บงานวิ จั ยของ ธนากร ผดุ งเวียง (2551) พบว า ความต องการการพั ฒนาทั กษะ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ ในทักษะ
ดานเทคนิค ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานความคิดรวบยอดของผูบริหารสถานศึกษา
การเปรียบเทียบทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติจริง และที่คาดหวัง สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
พิจารณาเปนรายดานทักษะเปรียบเทียบลําดับความสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ทักษะ
ดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานความรูความคิด ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานความคิด
รวบยอด และทั กษะดานมนุษยสั มพันธ ตามลํ าดั บ อาจเนื่องมาจากผูบริหารในยุคป จจุบั นจะ
ตองการสรางภาพพจน ใหม ให เป นผู นํ าทางวิ ชาการ นํ าแนวคิดใหม ๆ มาปฏิ บั ติ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาในดานตาง ๆ ตองทําตัวเปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพทักษะตาง ๆ
โดยทักษะการบริหารตองมีการใชศาสตรและศิลปะทุกประการ มาชวยในการบริหาร ใชทักษะใน

136 Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol.6 No.2 July - December 2018

การบริ หารงานโดยส งเสริ มและให โอกาสผู ร วมงานให มี บทบาทเป นผู นํ าเกี่ ยวกั บงานที่ ได
มอบหมาย อีกทั้งผูบริหารยังสงเสริมใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดในการทํางานดวยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น และในป จจุบั นผูบริหาร
ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง นั ก เรี ยนเป น สํ า คั ญ จึ ง ได มี ก ารส ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนของครู ให มี
ความเหมาะสมตามวั ยของผูเรียนและมี การสงเสริ มให ครูมี ความกาวหน าทางวิชาการ และ
สนับสนุนใหผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทํางานตามกําลังความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานดวยความจริงใจและเสมอภาค สอดคลอง
กั บผลงานวิ จั ยของ สุ ภาพร รั ตน น อย (2552 , บทคั ดย อ) พบว า ทั กษะการบริ หารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีทักษะการบริหารงานอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย ทักษะทางความรู
ความคิด ทั กษะทางความคิดรวบยอด และทั กษะทางเทคนิ ค ตามลํ าดั บ และสอดคลองกั บ
ผลการวิ จั ยของ บุ ญฤทธิ์ รุ จิ วงษ สิ ริ กุ ล (2551) พบว า ทั กษะการบริ หารงานของผู บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน ทุกดานอยูใน
ระดั บมาก เรี ยงค าเฉลี่ ยจากมากไปหาน อย ดั งนี้ ด านทั กษะทางการศึ กษาและการสอน
ดานทักษะทางเทคนิค ดานทักษะทางความรู ความคิ ด ดานทักษะทางมนุษย และดานทักษะ
ทางความคิดรวบยอด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ผลการวิ จั ย พบว า ทั ก ษะด า นมนุ ษยสั ม พั นธ สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาสรางความรวมมือกับสังคม
โดยรอบ และสรางเครือขายภายนอกสถานศึกษา
1.2 ผลการวิ จั ยพบวาทั กษะด านความรู ความคิ ด ผู บริ หารสถานศึ กษา เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรคิดประยุกตเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
ที่จะเกิดขึน้
1.3 ผลการวิจั ยพบวาทั กษะดานเทคนิค ผู บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรสนับสนุนใหมีเทคนิคในการประชาสัมพันธสถานศึกษาโดยมี
รูปแบบที่ทันสมัยและหลากหลาย
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1.4 ผลการวิจัยพบวาทักษะดานการศึกษาและการสอน ผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ควรสนั บสนุ นให สถานศึ กษามี ห องเรี ยนออนไลน
หองสมุดดิจิตอลที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา
1.5 ผลการวิจัยพบวาทั กษะดานความคิดรวบยอด ผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 ควรมี ก ารวางแผนพั ฒนาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ได อ ย า งเหมาะสมและครอบคลุ ม และการวางแผนการพั ฒ นาประกั น คุ ณ ภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากจะไดทราบวาทักษะการบริหารงาน มีปญหาในดานใดบาง ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
2.2 ควรมี การศึ กษาวิ จั ยป จจั ยที่ มี ผลต อทั กษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
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