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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขต
อ าเภอสว่ า งแดนดิ น จ านวน 118 คน ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ต ารางเครจซี่ แ ละมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.64 –
0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Independent samples) และใช้
F – test (One – way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับทักษะการบริห ารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านมนุษย์
2. เปรี ย บเที ย บทัก ษะการบริ ห ารงานของผู้ บริ ห ารโรงเรีย นเอกชนในเขตอ าเภอสว่ า งแดนดิ น
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทักษะด้านเทคนิคไม่แตกต่างกัน เสริมทักษะด้านมนุษย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภูมิหลัง
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง หรือ
ด้านสั งคมและวัฒนธรรม เพราะการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวต้องอาศัยกาลังคนจะมีคุณภาพเพียงใด
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ย่อมขึ้น อยู่ กับ ประสิ ทธิภ าพในการจั ดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่ว ยให้ คนได้ พัฒ นาตนเองด้านต่างๆ
ตลอดเวลาการศึกษาจึงมีความสาคัญสูงสุดในการสร้างชาติ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545 : 3-7)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตลอดทั้งทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได้
สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง การพัฒนาของประเทศที่ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืนและอ่อนไหวต่อผลกระทบจาก
ความผันผวนของปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
ในทิศทางที่พึ่งตนเอง และภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติที่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
นอกจากนี้ น โยบายการจั ดการศึก ษายัง ปรากฏอยู่ใ นแผนพัฒ นาในระดับกระทรวง และในระดั บ
โรงเรียน อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้เยาวชนพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม การบริหารโรงเรียนบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อประสิท ธิภาพการบริหาร คือผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งเป็นผู้สร้างกลไกและใช้ทรัพยากรบริหารต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นาที่สามารถสร้างพลังสมาชิกฝ่าย
ต่างๆ ขององค์การ สั่งการ ชี้แนะงานต่างๆและรับผิดชอบในการโน้มน้าวให้สมาชิกทุกคนร่วมกันทางานเพื่อ
ผลสาเร็จขององค์การ โดยส่ วนรวม การบริหารจัดการมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริหารต้อง
อาศัย หลักการและทฤษฎีต่างๆ ทางการบริห าร เพื่อเป็นแนวทางในการทาความเข้าใจ ทานาย ตัดสิ นใจ
ควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาวะแวดล้อม และวัฒนธรรมของหน่วยงาน
การหาความรู้เพิ่มเติม ติดตามผลการวิจัย ทฤษฎีทางการบริหารแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับกระแสพลวัต
ของสภาพแวดล้ อมและปัจ จัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อันนาไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพทาให้
องค์การมีความก้าวหน้า (บุญชม ศรีส ะอาด และสุธิทอง ศรีสะอาด. 2552 : 9-10) ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสาคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามากเพราะการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนจะ
ประสบความสาเร็จได้นั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความสามารถเข้าใจในหลักการบริหารหรือการ
จัดการ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz.
1955 : 33-42 อ้างถึงใน ชนิดา ยินดีสุข 2550 : 4) ที่กล่าวไว้ว่าทักษะการบริหารที่ผู้บริหารต้องมี เพื่อให้การ
ดาเนินงานบริหารได้ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีทักษะ 3 ทักษะได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค
(Technical Skills) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)
ทักษะทั้ง 3 ประการนี้เป็นคุณลักษณะที่นักบริหารการศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความสนใจ ทั้งนี้เป็นเพราะการ
บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นนักบริหารจาเป็นต้องมีความรู้ทักษะการบริหาร ในอันที่จะผสมผสานเพื่อ
บริหารการศึกษา
การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้การจัด
การศึกษาแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสกลนครแบ่งออกเป็น 3 เขต ภายในเขตพื้นที่การศึกษายังมี
การแบ่งออกเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษา และยังรวมถึงโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ปัญหาที่พบใน
กลุ่มโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคุณภาพการจัดการศึกษา
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ของโรงเรียน ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานต้อ งการ (ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาสกลนคร เขต
2. 2552 : 8)
ปั ญหาคุณภาพผู้ เรี ย นสะท้อนให้ เ ห็ นถึ งคุณ ภาพการจัดการศึ กษา ซึ่ งผู้ บ ริห ารโรงเรี ยนมี ความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการศึกษา ผู้บริหารต้องมีทักษะในการบริหารงานภายในโรงเรียน ปัญหาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่พบ คือ ผู้บริหารยังขาดทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และ
ทักษะด้านมนุษย์ จึงทาให้การบริหารงานขาดเอกภาพ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าทักษะการบริหารงานเป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อจะได้นาผลการวิจัยด้านทักษะ
การบริหารงานไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาทักษะการบริหารของผู้
บริหารงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดินจังหวัด
สกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขต อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร แยกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การทางาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ ปี พ.ศ.2556 ในการวิจัย ครั้งนี้ คือครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จานวน 118 คน ซึ่งจาแนกตามในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน
ดังนี้
1.1 ขนาดของโรงเรียน จาแนกเป็น
1.1.1 ขนาดกลาง จานวน 30 คน
1.1.2 ขนาดใหญ่ จานวน 88 คน
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 1-5 ปี จานวน 25 คน
1.2.2 6-10 ปี จานวน 45 คน
1.2.3 11 ปีขึ้นไป จานวน 48 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน
2. ผู้ วิจั ย น าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล และแบบสอบถาม ไปยั ง
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยผู้วิ จัยส่งแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ จานวน 118 ชุด ผู้วิจัยได้รับกลับคืน จานวน 118 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปโดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทางานของกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Freguency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 103)
ดังนี้
4.51-5.00
หมายถึง ทักษะการบริหารงานในระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง ทักษะการบริหารงานในระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง ทักษะการบริหารงานในระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง ทักษะการบริหารงานในระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง ทักษะการบริหารงานในระดับน้อยที่สุด
1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริ หารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร จาแนกตามปั จ จุบันปฏิบัติการสอนอยู่ในขนาดของโรงเรียน โดยใช้ T-test
(Independent Samples)
1.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่าง
แดนดินจังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทาง
เดียว (F-test One-way ANOVA)
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5. วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปเป็นความเรียง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
5.1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Consistency: IOC)
5.1.2 หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)
5.1.3 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
5.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก่
5.2.1 ความถี่ (Frequency)
5.2.2 ร้อยละ (Percentage)
5.2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
5.2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 115-118)
5.3.1 t-test (Independent Samples)
5.3.2 F-test (One-way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้ บริหาร
โรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่ าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร จานวน 118 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
จากวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิ เ คราะห์ แสดงว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ ป ฏิบั ติ ง านอยู่ ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
จานวน 88 คนรองลงมาคือ ปัจจุบันปฏิบัติการอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 30 คน ซึ่งมีประสบการณ์
ในการทางาน 11 ขึ้นไป จานวน 48 คน ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี จานวน 45 คน และ
ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี จานวน 25 คน
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2. ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าจากการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม ปรากฏดังนี้ โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีทักษะการบริหารงานมากที่ สุด คือ ทักษะด้านเทคนิค รองลงมา
คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และน้อยสุดคือ ทักษะด้านมนุษย์ เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน ปรากฏดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าจากวิเคราะห์ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน
เขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทักษะด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็น
รายข้อ มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีทักษะการบริหารงานมากที่สุดคือ ผู้บริหารจัดทา
แผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถกาหนดมาตรฐานการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีทักษะการบริหารงานน้อยสุด คือ ผู้บริหารรวบรวม
ข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน
2.2 ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทักษะด้านมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี
ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีทักษะการบริหารงานมากที่สุดคือ ผู้บริหารให้ความเป็น
กันเองกับทุกคนอย่างสม่าเสมอ รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
ความถนัดและความสามารถ และข้อที่มีทักษะการบริหารงานน้อยสุด คือ ผู้บริหารปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น
ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
2.3 ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มีทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีทักษะการบริหารงานมากที่สุด คือ ทักษะด้าน
ผู้บริหารให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียนได้ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความรู้ในเรื่อง
หลักสูตรทุกระดับช่วงชั้นที่จัดในโรงเรียนและสามารถดาเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และข้อที่มีทักษะการ
บริหารงานน้อยสุด คือ ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบายนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทักษะด้านเทคนิคไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายคู่ ทักษะด้านมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
2.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบทักษะการบริหารงานที่แท้จริงที่เป็นไปได้ ผู้วิจัยสามารถนามา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิจัย ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการ
บริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดให้สถานศึกษามีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาและต้องผ่ านการประเมินของ
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช (2542: 23-24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน อัศวภูมิ (2551: 25-26) กล่าวถึงสานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาไว้
ในมาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ว่า ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการมี
ความสามารถบริ หารงานวิชาการและการจัดการ มีการบริห ารงานที่มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ลเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผลดังนี้
1.1 ทักษะด้านเทคนิค พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากผลการศึกษาที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ บริ หารโรงเรียนต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย จาเป็นต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีความรู้
ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวกับขบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ทิพย์สุข (2551: ง) ได้ทาการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษา
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวมและรายด้ านทุกด้า นประกอบด้ว ย ทั กษะด้า น
ความคิ ดรวบยอด ทักษะด้านมนุ ษย์ และโดยผู้ บ ริห ารที่ มีประสบการณ์มาก มีทั กษะการบริ ห ารมากกว่ า
ผู้บริหารประสบการณ์น้อย
1.2 ทักษะด้านมนุษย์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะว่าทักษะด้านมนุษย์มีความจาเป็น และสาคัญมากต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารซึ่งต้องทางาน
วิจั ย กับ บุ คลากรหลายฝ่ าย ผู้ บ ริ ห ารที่มีความสามารถต้องสร้างทีงานที่มีประสิ ทธิภ าพของตนขึ้นมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดี นันต์นาวี (2552: 26) กล่าวว่าผู้บริหารควรจะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับ
ครูเป็นบุคลากร และเป็นกลุ่มครูทุกคนรวมเป็นกลุ่มสังคมที่ซับซ้อนผู้บริหารร่วมงานต้องระมัดระวัง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทซ์ (katz. 1955 :33-42 ; อ้างถึงใน ชนิตา ยินดีสุข. 2550: 4) ที่กล่าวทักษะ
ด้านมนุษย์ว่า หมายถึงทักษะของผู้บริหารในการทางานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งเป็น
ระบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การเข้าใจตนเอง การรับตนเอง การเอาใจใส่ และการเอาใจเขาใส่ใจเรา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร โคตรบรรเทา (2551: 11) ได้กล่าวถึงทักษะด้านมนุษย์ว่ามีความสาคัญต่อ
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บทบาทของผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกลาดับอานาจการบริหารองค์การ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ใน
ตาแหน่งใดจะต้องทางานผ่านบุคคลอื่นนั้นคือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ทักษะด้านมนุษย์ ซึ่งจะปฏิบัติตนได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
1.3 ทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่าโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้บริหารให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทุกระดับช่วงชั้นที่จัดในโรงเรียนและ
สามารถดาเนิน การให้ บ รรลุจุ ดมุ่งหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริห ารเข้าใจงานต่างๆ ในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้บริหารมีความจาเป็นในการวางแผนนโยบายและการมองอนาคตของสถานศึกษา
ซึ่งผู้บ ริหารจะต้องมีระบบโครงสร้างของงานและนโยบายของการจัด การศึกษาตลอดจนระบบการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ แคทซ์ (katz
,pp: 33-42 อ้างถึง ชนิตา ยินดีสุข .2550 : 4) ได้กล่าวถึงทักษะด้านความคิดรวบยอดไว้ว่า หมายถึง
ความสามารถของผู้บริหารในการมององค์กรโดยรวมการมองเห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของ
องค์กร ได้อย่างชัดเจน มีกิจกรรมหลายอย่างขององค์กรประกอบต่างๆ ขององค์กรได้อย่างชัดเจนมีกิจกรรม
หลายอย่ างที่ผู้ บริ ห ารต้องใช้ทักษะทางด้านความคิดรวบยอด เช่น การกาหนดนโยบายการวางแผนการ
ตัดสินใจการประสานงาน และการบริ หารความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ทิพย์สุ ข
(2551: 58) ที่พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร จาแนกตามปัจจุบันปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชนในเขตอาเภอสว่า งแดนดิ น จั งหวั ด
สกลนคร มีทักษะต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขนาดกลาง
เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ ด้านบุคลากร งบประมาณ เหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่ง มีความพร้อม ด้าน
บุคลากร งบประมาณ ใกล้เคียงกันประกอบกับในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกัน บริหารงานเป็นเครือข่ายการศึกษา
ทาให้ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และนาไปประยุกต์ใช้บริหารงานโรงเรียน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ สายัณห์ มามีไชย (2543 : 103) ได้ทาการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้
บริหารงานประถมศึกษา สังกัดสานักงานจันทบุรี พบว่าการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
2.2 ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์มาก เห็นประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหาร
มีผลต่อการทางานเป็นอย่างยิ่ง ตามทัศนะการทางานของครูที่มีประสบการณ์มาก เห็นว่าเงื่อนไขต่างๆ ทาให้
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เกิดความเชื่อมั่นและความคาดหวังไม่แตกต่างกันมากตามประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับมา ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมโชค ยินดีสุข (2545 : 72) ได้ศึกษาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศ นคติ
ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการศึกษาการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
ทักษะด้านมนุษย์ ผู้บริหารปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ผู้บริหารควร
แสดงความชื่นชม และยกย่องชมเชยผู้ร่วมงานที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความจริงใจ และผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน
2. ควรศึกษาวิจัยที่มีผลต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

