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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 245 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวจิยั
พบวา่ ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ มีความ
คิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีความ
คิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมากท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ รองลงมาคือ ทกัษะดา้นเทคนิค
และล าดบัสุดทา้ย คือ ทกัษะทางความรู้ ความคิดระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จากการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ แจกแจงเป็นรายดา้นท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดจากระยะท่ี 1ทั้ง 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
ดา้นทกัษะทางความรู้ ความคิด (cognitive skills) คือ ใหข้วญั ก าลงัใจ ในการบริหารบุคลากรในการท างานในโรงเรียน 
ใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอตามใหท้นัเทคโนโลย ี น ามาใชใ้นการท างานใหเ้กิดประโยชน์
และคุม้ค่าท่ีสุด ศึกษาปัญหาอยา่งรอบดา้นดว้ยเหตผุลและใจเป็นกลางและหาทางแกปั้ญหาหลายๆ ดา้นดา้นทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอด (conceptual skills)คือ ผูบ้ริหารตอ้งบริหารตนเองใหเ้ป็นคนมีระเบียบวนิยั เป็นแบบอยา่งท่ีดี การมี
มนุษยส์มัพนัธ์อนัดีจะสร้างสะพานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ ไดดี้ ทั้งระหวา่ง 4 งาน  ในโรงเรียน และหน่วยงาน
ภายนอก มีการใชส่ื้อในการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง น าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม มีการระดม
ความคิดจากหลากหลายภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานดา้นทกัษะ
ดา้นผูน้ า  (Leadership  skill) คือ ใชห้ลกัธรรม ฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารงาน ไดแ้ก่ สจัจะ ทมะ ขนัติ และจาคะ 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกัปฏิบติัสามารถลงมือปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ หรือท าใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยดึหลกัธรรมในการบริหารงาน เช่น ธรรมาภิบาล ในการบริหาร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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** อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ABSTRACT 
             This research aimed to study about  1)Management skills of school administrators under Kalasin provincial 
administrative organizationand2) the development of management skills of school administrators Under Kalasin 
provincial administrative organization. The research is divided into two phases: Phase 1, to study about Management 
skills of school administrators under Kalasin provincial administrative organizationwhich included 245people joined 
this phaseas the sample.The research found thatTeachers and school board basis under Kalasin provincial 
administrative organization opinions on the management skills of school admnistrators  were at high level.When 
considering each aspect found that the best opinions toward management skills of  school administrators was 
Interpersonal skill followed by technical skills and finally were the skill about knowledge and ideas .  Phase 2, to 
study about the development of management skills of school administrators Under Kalasin provincial administrative 
organization which has10 people joined this as a target group.The instrument used for data collection was a 
questionnaireTo Interview about the Development of Administration in Schools of the Administratorsunder Kalasin 
provincial administrative organization.The distribution is the lowest average score of phase  1 in  The following three 
aspects.about the skillsof knowledge and ideas(cognitive skills) were the morale of administrative personnel to work 
in schools,to comply with regulationsand to do Self developmentregulary,  keep up on technologyand used it to make 
more benefit and value of working, Learn about  issues around the reasons and be  not favor one and also find the 
variety ways to solve the problems.about conceptual skillswas the administrators is required to be self-disciplined, Be 
the  good example and also  have  good relationship to build bridges with other agencies as well as the four main 
works in schools and external agencies, using media in varirety ways to apply technology appropriately, Making 
brainstorming by various sectors of activities and set the educational objectives to reach the goals of the works .about 
Leadership  skillwas using Karawatdham which 4 rules ;  oath,  restraint, patience and donation.Administrators need 
to be able to act as a pragmatist with a subordinate role to the principle of fair administrationsuch as good governance 
in the administrationsuch as  the moral principle of transparency, the principle involved Main responsibilities,  the 
principal value and adherence to professional ethics for school administrators. 
 
บทน า 

      ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยท าใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและพยายามท าตนใหเ้ป็นท่ีเล่ือมใส
ศรัทธาของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งแทจ้ริงความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
นั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการ เช่น ทกัษะดา้นความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ความเขา้ใจในหลกัการ
บริหารงานรวมทั้งประสบการณ์ของผูบ้ริหารเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความเป็นผูน้ า        
เป็นตวัจุดประกายท่ีส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีมัน่คง จึงจะท าใหส้ถานศึกษามีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล       
บรรลุตามจุดประสงคข์องสถานศึกษาและเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกนัอนัเป็นผลต่อสงัคมโดยส่วนรวมผูว้จิยัในฐานะเป็น
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนและก ากบัดูแล
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สถานศึกษาในสงักดัใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัและรองรับการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจดัการของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา
ทกัษะการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพทั้ง  5  ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
ทกัษะทางความรู้ความคิด และทกัษะดา้นผูน้ า 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
                1.  เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 
วธีิการวจิยั 
ระยะที ่ 1  การศึกษาทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี  คือ  ครูผูส้อน   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ   จ านวน  581  คน   จากโรงเรียน  12  โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่    ครูผูส้อน   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie  and  Morgan)   เครจซ่ีและมอร์แกน.  
(1972)  อา้งถึงในบุญชม. ( 2545 ) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 234 คน เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการไม่ตอบกลบัของแบบสอบถาม ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 245 คน โดยผูว้จิยัจะท าการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น  (Stratified  Random  Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ
แบบสอบถามแบ่งออก 3 ตอน ซ่ึงแบบสอบถาม 5 ทกัษะ รวมจ านวน 45 ขอ้  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนตามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale)  ของลิเคิร์ท  (Likert)   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติแบ่งเป็น  3  ตอน ใชส้ถิติใน
การวเิคราะห์ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  (frequency)   แลว้หาค่าร้อยละ  
(percentage)  น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 ตอนท่ี  2  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธ์ุโดยใชค้่าเฉล่ีย  ( x )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้น าไปเทียบกบัคะแนนของลิเคิร์ท Likert อา้งถึง
ในสุภาเพญ็.(2542) 
                ตอนท่ี  3   วเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี  3  จดัล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอจากแบบสอบถามโดย
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และแจกแจงความถ่ี 

ระยะที ่ 2  ศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 การวจิยัในระยะน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยผูว้จิยัน าผลการศึกษาในระยะท่ี  1  มาสรุปเก่ียวกบัทกัษะบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุในภาพรวมและรายดา้นหลงัจากนั้นผูว้จิยัจะใชว้ธีิสมัภาษณ์แบบก่ึง
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โครงสร้าง โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญแบ่งจากกลุ่มผูอ้  านวยการโรงเรียน  จ านวน  3  คนกลุ่ม
ครูผูส้อน  จ านวน  3   คน  กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3   คน  และผูอ้  านวยการกองการศึกษา   
ศาสนา   และวฒันธรรม   จ านวน 1 คน   รวมจ านวน  10  คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยเก็บขอ้มูลจากครูผูส้อน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมโรงเรียนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2 .แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีไดจ้ากระยะท่ี  1  ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบั เพ่ือมาสร้างแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างไปสมัภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวจ้ านวน 10 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี คือ วเิคราะห์ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการสมัภาษณ์ครูผูส้อน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูอ้  านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
เน้ือหา  (Content Analysis)  ถึงแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ   โดยวเิคราะห์ในแต่ล่ะดา้นแลว้เรียบเรียงสงัเคราะห์เป็นความเรียงเพ่ือน าไปสู่การพฒันาทกัษะบริหาร
ของผูอ้  านวยการโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ผลการวจิยั 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ดว้ยสถิติขั้นพ้ืนฐาน  คา่เฉล่ีย  ( x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี  1  

  
ตารางที ่ 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ในภาพรวม  ดงัน้ี 

ทกัษะการบริหารของผู้อ านวยการโรงเรียน 
N = 245  

แปลผล 
 

อนัดบัที ่X̅ S.D. 
1.  ทกัษะดา้นเทคนิค  3.70   .33 มาก 2 
2.  ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ 3.74   .40 มาก 1 
3. ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 3.60 .44 มาก 4 
4.  ทกัษะทางความรู้ ความคิด  3.37   .47 ปานกลาง 5 
5. ทกัษะดา้นผูน้ า   3.68   .46 มาก 3 

รวม 3.62   .34 มาก  

    จากตารางท่ี  1  พบวา่ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารขอผูอ้  านวยการโรงเรียนมากท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
รองลงมาคือ ทกัษะดา้นเทคนิคและล าดบัสุดทา้ย คือ ทกัษะทางความรู้ ความคิด 
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2.ศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาโดยใชแ้บบสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน 
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในระยะท่ี 1 เพื่อหาดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบั เพ่ือน ามาสร้างแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะทางความรู้ ความคิด (cognitiveskills) ทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอด (conceptual skills)และทกัษะดา้นผูน้ า (Leadership skill)โดยท าการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 
คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน ครูผูส้อน จ านวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 
คน และผูอ้  านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 1 คน โดยผูว้จิยัวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  (Content 
Analysis)  ถึงแนวทางการพฒันา ทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ   โดย
วเิคราะห์ในแต่ละดา้นแลว้เรียบเรียงสงัเคราะห์แจกแจงเป็นรายดา้นทั้ง 3 ดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ทกัษะทางความรู้ ความคดิ (cognitive skills) 
ตารางที ่2 ผลการสมัภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วน 
                จงัหวดักาฬสินธ์ุดา้นทกัษะทางความรู้ ความคิด 
 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
1. มีความสามารถในการกระตุน้และจูง
ใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานท่ีมอบหมายได้
อยา่งเป็นระบบ 

1.  ใหข้วญั ก าลงัใจ ในการบริหารบุคลากรในการท างานใน
โรงเรียน ใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ 
2. การเลือกคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
3. บริหารงานดว้ยความโปร่งใส บริสุทธ์ิยติุธรรม ให้
ความส าคญักบัทุกคน ทุกงานอยา่งเท่าเทียม 
4. นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน และประเมินผล
ตามล าดบัขั้นตอน 

3 
 

3 
2 

 
2 

 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
 5. ใหย้ดึถือนโยบายการบริหาร การจดัการศึกษาขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุคือ การจดัการศึกษามีคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
6.ใชห้ลกัโรงเรียน 3 ดี คือ คนดี งามดี เรียนดี 
     - คนดี หมายถึง ผูบ้ริหาร ครู นกัรเยน เป็นบุคคลท่ีมี
คุณธรรม 9 ประการ 
- งามดี หมายถึง สภาพอาคาร ส่ิงแวดลอ้มร่มร่ืน สะอาด 
สวยงาม 
- เรียนดี หมายถึง นกัเรียน ครู สามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 

1 
 
 
1 
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ตารางที ่2 ผลการสมัภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดักาฬสินธ์ุดา้นทกัษะทางความรู้ ความคิด (ต่อ) 

2. มีความฉลาดรอบรู้ มีไหวพริบแกไ้ข
ปัญหาไดดี้ 

1.  พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตามใหท้นัเทคโนโลย ี
น ามาใชใ้นการท างานใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด 
2. พฒันาตนเองใหรู้้คน รู้งาน รู้เท่าทนัสถานการณ์ 
3. ใชก้ารระดมสมองบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือใหห้า
แนวทางพฒันาการท างานอยูเ่สมอ 

6 
 

3 
2 

3. สามารถวนิิจฉยัสาเหตุของปัญหาและ
แนวทางแกปั้ญหาในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

1.  ศึกษาปัญหาอยา่งรอบดา้นดว้ยเหตุผล และใจเป็นกลาง 
และหาทางแกปั้ญหาหลายๆ ดา้น 
2.  วเิคราะห์หาสาเหตุการเกิดปัญหา แลว้แกปั้ญหาทีละ
ล าดบัตามความส าคญั 
3.  ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล
การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 
4.  มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้
การด าเนินงานในโรงเรียนเป็นไปอยา่งคล่องตวั 

4 
 
4 
 
3 
 
1 
 
 

 2. ทกัษะด้านความคดิรวบยอด (conceptual skills) 
ตารางที ่3 ผลการสมัภาษณ์เพื่อหาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่ว 
                 จงัหวดักาฬสินธ์ุดา้นความคิดรวบยอด 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
1. มีความสามารถหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผูบ้ริหารตอ้งบริหารตนเองใหเ้ป็นคนมีระเบียบวนิยั เป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
2. ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล 
3. สร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลือกงานใหเ้หมาะ
กบัคน และเลือกคนใหเ้หมาะกบังาน 
4. สร้างขวญั ก าลงัใจ ใหท้ัว่ถึง ดว้ยความเป็นธรรม 
5. มีการด าเนินการติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใหป้รับปรุงการท างาน
เสมอ 
6. ยดึหลกัธรรมในการบริหารงาน เช่น หลกัพรหมวหิาร 4 
ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
7. มีการวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ในองคก์รและหาแนว
ทางแกไ้ขจุดอ่อน และเสริมจุดแขง็ 
8. ประสานความร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยประสานการด าเนินกิจการต่างๆ โดย 

4 
 
4 
3 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
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ตารางที ่3  ผลการสมัภาษณ์เพื่อหาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่ว 
                 จงัหวดักาฬสินธ์ุดา้นความคิดรวบยอด (ต่อ) 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่

 ค านึงถึง ความคิดเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 

2. สามารถก าหนดนโยบายในความร่วมมือ
กบัชุมชน หน่วยงานในทอ้งถ่ิน เพ่ือ
บริหารงานตามภารกิจทั้ง 4 งาน  (งานดา้น
วชิาการ งานดา้นงบประมาณ งานดา้น
บริหารงานบุคคล และงานดา้นการบริหาร
ทัว่ไป) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

1. การมีมนุษยส์มัพนัธ์อนัดีจะสร้างสะพานเช่ือมโยงกบั
หน่วยงานต่างๆ ไดดี้ ทั้งระหวา่ง 4 งานในโรงเรียน และ
หน่วยงานภายนอก 
2. ควรมีการลงชุมชนเป็นประจ า มีการส ารวจความตอ้งการ
ของชุมชน 
3. ใชห้ลกัธรรมสงัฆหวตัถุ 4 ในการอยูร่่วมกนัของชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และการประสานความร่วมมือการบริหาร
ภารกิจทั้ง 4 งาน 
4. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน จดัการศึกษาใหมี้มาตรฐาน ตรงตวัช้ีวดั 
5. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นหน่วยงานรับใชป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้นอาคารสถานท่ี และวชิาการ 

4 
 
 
3 
 
1 
 
 
1 

 
1 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
3. มีการวางแผนในการจดักิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของ
สถานศึกษาไดค้รอบคลุมภารกิจและ
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

1. มีการใชส่ื้อในการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง 
น าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียน 
3. หาจุดเด่นของโรงเรียนร่วมกบัคณะครู เพ่ือการวางแผน
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียน 

5 
 

4 
 
1 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
ความสามารถประสานงาน บูรณาการ
กิจกรรมภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

1. มีการระดมความคิดจากหลากหลายภาคส่วนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
2. มีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือ
ส่งเสริมเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

6 
 
4 

 
5. ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะ
การบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน
เพื่อใหมี้ความสามารถในการหยัง่รู้ มอง
งานไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง เรียงล าดบัตาม
ความถ่ีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน 
2. วางแผนการด าเนินงานอยา่งระเอียดรอบคอบ 
3. มีคณะท างาน หรือท างานเป็นทีม 
4.  ผูบ้ริหารควรตอ้งศึกษาบริบทของโรงเรียน ครู สถานท่ี 
และงานทั้ง 4 ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
5. ใชห้ลกัธรรม อิทธิบาท 4 เป็นหนทางสู่ความส าเร็จของ
งาน 

6 
6 
4 
3 

 
1 
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 3. ทกัษะด้านผู้น า  (Leadership  skill) 
 
ตารางที ่4  ผลการสมัภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูอ้  านวยการโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหาร 
                  ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุทกัษะดา้นผูน้ า 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
1. สามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหค้ณะครูไดป้ฏิบติัตาม  

1. ใชห้ลกัธรรม ฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารงาน ไดแ้ก่ 
สจัจะ ทมะ ขนัติ และจาคะ 
2. ควรเขา้ฝึกอบรมพฒันาจิตใจสม ่าเสมอ 
3. สามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามสถานการณ์ 

4 
 
4 
2 
 

2. มีความเป็นผูน้ าโดยการปฏิบติัมากกวา่
การพดู  
 

1. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกัปฏิบติั สามารถลงมือปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้หรือท าใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. ท างานแบบร่วมมือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกวา่ออกค าสัง่ 
3. มีความมุ่งมัน่ในงาน มองเป้าหมายของงานเป็นหลกั และ
ลงมือปฏิบติัเพื่อไปใหถึ้งเป้าหมาย 

5 
 
 
4 
2 

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์เพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ความถี ่
3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้
มีความยติุธรรมและมีเหตผุล เรียงล าดบั
ตามความถ่ีดงัน้ี 

1. ยดึหลกัธรรมในการบริหารงาน เช่น ธรรมาภิบาล ในการ
บริหาร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุม้ค่า 
2. ใชห้ลกัพรหมวหิาร 4 ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา 

6 
 
 
 
4 

4. ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 
เรียงล าดบัตามความถ่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
2. ยดึคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3. ควรใหค้วามส าคญักบัจรรยาบรรณของบุคลากรทุก
ระดบัชั้น โดยผูบ้ริหารเป็นตน้แบบการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

5 
 
5 
1 

สรุปผลการวจิยั 
                     1 .ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

  จากผลการวจิยั พบวา่ ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น เรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิคทกัษะดา้นผูน้ า  และทกัษะดา้นความคิด
รวบยอด ส่วนดา้นทกัษะทางความรู้ ความคิด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น ปรากฏดงัน้ี 
 1.1  ทกัษะดา้นเทคนิค (technical  skills) พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ สามารถน า

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษา รวมทั้งดา้นการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนใหแ้ก่ครูและผูเ้รียนเลือกใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการบริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในฐานะท่ีเป็นประธานในการประชุมมีความสามารถในการจดัล าดบั 

 1.2  ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (human  skills) พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ให้
การยกยอ่งและยนิดีแก่ผูร่้วมงานท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานควบคุมการบริหารงานของตนเองท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อผูร่้วมงานและหน่วยงานอ่ืน และสามารถกระตุน้ จูงใจ ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษาแก่ผูร่้วมงานใหป้ฏิบติังาน
ส าเร็จไดด้ว้ยความเตม็ใจ 

 1.3 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skills) พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่
มีความสามารถหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถก าหนดนโยบายในความ
ร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานในทอ้งถ่ิน เพ่ือบริหารงานตามภารกิจทั้ง4งาน  ไดแ้ก่ งานดา้นวชิาการ งานดา้นงบประมาณ งานดา้น
บริหารงานบุคคล และงานดา้นการบริหารทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมมีการวางแผนในการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาไดค้รอบคลุมภารกิจและกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
ความสามารถประสานงาน บูรณาการกิจกรรมภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความสามารถในการหยัง่รู้ 
มองงานไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง 

 1.4 ทกัษะทางความรู้ ความคิด (cognitiveskills)พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่มี
ความสามารถในการกระตุน้และจูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งเป็นระบบมีความฉลาดรอบรู้ มีไหวพริบ
แกไ้ขปัญหาไดดี้และสามารถวนิิจฉยัสาเหตขุองปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 1.5 ทกัษะดา้นผูน้ า (leadership  skill)พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่สามารถ
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหค้ณะครูไดป้ฏิบติัตามมีความเป็นผูน้ าโดยการปฏิบติัมากกวา่การพูดมีความยติุธรรม
และมีเหตผุลและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 
2. แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  

เม่ือน าปัญหาจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบั ในแต่ละดา้น เพ่ือหาแนวทางการพฒันาโดยการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ สรุปไดด้งัน้ี 
 2.1ดา้นทกัษะทางความรู้ ความคิด (cognitive skills) 
  2.1.1 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหมี้ความสามารถ
ในการกระตุน้และจูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท าไดโ้ดยการใหข้วญั ก าลงัใจ ในการบริหาร
บุคลากรในการท างานในโรงเรียน ใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ, การเลือกคนใหเ้หมาะสมกบังาน, บริหารงานดว้ยความ
โปร่งใส บริสุทธ์ิยติุธรรม ใหค้วามส าคญักบัทุกคน ทุกงานอยา่งเท่าเทียม 
  2.1.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหมี้ความฉลาด
รอบรู้ มีไหวพริบแกไ้ขปัญหาไดดี้ ท าไดโ้ดยการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตามใหท้นัเทคโนโลย ีน ามาใชใ้นการ
ท างานใหเ้กิดประโยชน์และคุม้คา่ท่ีสุด, พฒันาตนเองใหรู้้คน รู้งาน รู้เท่าทนัสถานการณ์และควรมีการระดมสมอง
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือใหห้าแนวทางพฒันาการท างานอยูเ่สมอ 
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  2.1.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถวนิิจฉยั
สาเหตุของปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ท าไดโ้ดยศึกษาปัญหาอยา่งรอบดา้น
ดว้ยเหตผุล และใจเป็นกลาง และหาทางแกปั้ญหาหลายๆ ดา้น, วเิคราะห์หาสาเหตุการเกิดปัญหา แลว้แกปั้ญหาทีละ
ล าดบัตามความส าคญั, ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล และร่วมประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 
  2.2 ดา้นทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skills) 
   2.2.1 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหมี้ความสามารถหรือ
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าไดโ้ดยผูบ้ริหารตอ้งบริหารตนเองใหเ้ป็นคนมี
ระเบียบวนิยั เป็นแบบอยา่งท่ีดี, ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล, สร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลือก
งานใหเ้หมาะกบัคน และเลือกคนใหเ้หมาะกบังาน, สร้างขวญั ก าลงัใจ ใหท้ัว่ถึง ดว้ยความเป็นธรรม, มีการด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใหป้รับปรุงการท างานเสมอ, ยดึหลกัธรรม
ในการ 
  2.2.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือใหส้ามารถก าหนด
นโยบายในความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานในทอ้งถ่ิน เพ่ือบริหารงานตามภารกิจทั้ง 4 งาน  (งานดา้นวชิาการ งานดา้นงบประมาณ 
งานดา้นบริหารงานบุคคล และงานดา้นการบริหารทัว่ไป) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ท าไดโ้ดยการมีมนุษยส์มัพนัธ์อนัดีจะเป็น
การสร้างสะพานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ ไดดี้ ทั้งระหวา่ง 4 งานในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก, ควรมีการลง
ชุมชนเป็นประจ า มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน, ใชห้ลกัธรรมสงัฆหวตัถุ 4 ในการอยูร่่วมกนัของชุมชน องคก์ร 
หน่วยงาน  
  2.2.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหมี้การวางแผนใน
การจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของสถานศึกษาไดค้รอบคลุมภารกิจและกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองท าได้
โดยการใชส่ื้อในการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง น าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม, ท าแผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียนและหาจุดเด่นของโรงเรียนร่วมกบัคณะครู เพ่ือการวางแผนประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของโรงเรียน 
  2.2.4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหมี้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีความสามารถประสานงาน บูรณาการกิจกรรมภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าไดโ้ดยมีการระดม
ความคิดจากหลากหลายภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆและมีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ส่งเสริมเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 2.2.5 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหมี้ความสามารถ
ในการหยัง่รู้ มองงานไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง ท าไดโ้ดยศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน, วางแผนการด าเนินงาน
อยา่งระเอียดรอบคอบ, มีคณะท างาน หรือท างานเป็นทีม, ผูบ้ริหารควรตอ้งศึกษาบริบทของโรงเรียน ครู สถานท่ี และ
งานทั้ง 4 ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและใชห้ลกัธรรม อิทธิบาท 4 เป็นหนทางสู่ความส าเร็จของงาน 
 2.3 ดา้นทกัษะดา้นผูน้ า  (Leadership  skill) 

2.3.1 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหส้ามารถประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหค้ณะครูไดป้ฏิบติัตาม ท าไดโ้ดยใชห้ลกัธรรม ฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารงาน ไดแ้ก่ สจัจะ 
ทมะ ขนัติ และจาคะ, ควรเขา้ฝึกอบรมพฒันาจิตใจสม ่าเสมอและสามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามสถานการณ์ 
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 2.3.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหมี้ความเป็นผูน้ า
โดยการปฏิบติัมากกวา่การพดู ท าไดโ้ดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกัปฏิบติั สามารถลงมือปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ได ้หรือท าใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ท างานแบบร่วมมือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกวา่ออกค าสัง่และมีความ
มุ่งมัน่ในงาน มองเป้าหมายของงานเป็นหลกั และลงมือปฏิบติัเพ่ือไปใหถึ้งเป้าหมาย 

 2.3.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหมี้ความยติุธรรม
และมีเหตผุล ท าไดโ้ดยยดึหลกัธรรมในการบริหารงาน เช่น ธรรมาภิบาล ในการบริหาร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าและใชห้ลกัพรหมวหิาร 4 
ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

 2.3.4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อใหป้ฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร ท าไดโ้ดยปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา, ยดึคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและควรใหค้วามส าคญักบัจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดบัชั้น โดยผูบ้ริหาร
เป็นตน้แบบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี มีประเด็นส าคญัๆ ท่ีจะน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
1. การศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนไดผ้า่นการอบรม ผา่นกระบวนการคดัเลือก และเม่ือเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน ไดเ้ขา้รับการอบรม 
ประชุมสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการบริหารทั้งดา้นเทคนิค ดา้นมนุษย
สมัพนัธ์ ดา้นความคิดรวบยอด  และดา้นความรู้ ความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เอนก  ไชยโย  (2550 : 
บทคดัยอ่)เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน มากท่ีสุดคือ 
ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยัของ เอนก  ไชยโย  (2550 : บทคดัยอ่)  ท่ีกล่าววา่ ไดท้ าการวจิยัเร่ือง  
ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  1 ดา้นมนุษยสมัพนัธ์  
ผูบ้ริหารควรมีใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งเขา้ใจ และมีเหตผุล  มีพฤติกรรมท่ีจริงใจ น่าเช่ือถือ และแสดง
อธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืนๆ  มองคนในแง่ดีและรู้จกัใหเ้กียรติ ยกยอ่งชมเชยผูอ่ื้นตามความเหมาะสม 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสตัย ์สุจริต  และมีจิตส านึกใฝ่ดี  มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวัและไม่เอาเปรียบ  
ผูร่้วมงาน 
 ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ   ทกัษะดา้นเทคนิค (technical  
skills)  มีคะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิพนธ์ อนนัตชาติ (2550: บทคดัยอ่) 
และเป็นสญัญาณท่ีดีในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ดงัท่ี แวโรสณา  เจ๊ะ
สมาแอ  (2554: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ เม่ือเปรียบเทียบระดบัทกัษะการบริหารงานและการปฏิบติังานตามขอบข่ายงาน
วชิาการของผูบ้ริหารสงักดักลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 2   จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบติังาน พบวา่ทกัษะการบริหาร
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 และการปฏิบติังานตามขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่  โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
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ปฏิบติังานวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบติั                                                                                       
2. แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 จากการสมัภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ของโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ เก่ียวกบัสภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สงักดัสถานศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายดงัน้ี 

 แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ดา้น
ความรู้ ความคิด (cognitive skills) ท าไดโ้ดยพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตามให้ทนัเทคโนโลยี น ามาใชใ้นการท างาน
ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด, พฒันาตนเองให้รู้คน รู้งาน รู้เท่าทนัสถานการณ์ และใชก้ารระดมสมองบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือให้หาแนวทางพฒันาการท างานอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรีภูมิ สุขหมัน่ (2552: บทคดัยอ่) ท่ีกล่าวว่า 
ควรให้การสนบัสนุนผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ไดรั้บการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ ตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพฒันางานและก่อให้เกิดผลดีต่อความกา้วหน้าในสายงานของผูบ้ริหารดว้ย 
ประเด็นท่ีผูบ้ริหารมีความตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารยึดหลกั 3  ประการ นัน่คือ  การครองตน  
ครองคนและครองงาน ซ่ึงเป็นศิลปะการท างานให้มีความสุข  บุคคลใดใชห้ลกัการตามท่ีกล่าวมา  จะมีความส าเร็จใน
การท างาน ทั้งน้ี  การครองตน  คือการรู้จกัตนเอง  การครองคน คือ  การรู้จกัผูอ่ื้น ส่วนการครองงานคือ  การมีสมาธิ  
โดยหลกั  3  ประการ  ถือเป็นแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไดโ้ดยง่าย 
 แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ดา้น
ความคิดรวบยอด (conceptual skills)ท าไดโ้ดยศึกษาวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน, วางแผนการด าเนินงานอยา่งระ
เอียดรอบคอบ, มีคณะท างาน หรือท างานเป็นทีม, ผูบ้ริหารควรตอ้งศึกษาบริบทของโรงเรียน ครู สถานท่ี และงานทั้ง 4 
ดา้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และใชห้ลกัธรรม อิทธิบาท 4 เป็นหนทางสู่ความส าเร็จของงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Katz (1955 : 42)  ท่ีกล่าววา่ ทกัษะดค้วามคิดรวบยอด คือ ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจมองเห็นภาพ
ความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆ ในองคก์รทั้งหมด มีวสิยัทศัน์ รู้พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ทั้งทางดา้นการเมือง 
สงัคม เศรษฐกิจ ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค สามารถประสานงาน บูรณาการกิจกรรมในองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ตดัสินใจในระยะไกลท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร (เก่งคิด) 
 แนวทางการพฒันาทกัษะบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ ดา้นผูน้ า  
(Leadership  skill) ท าไดโ้ดยใชห้ลกัธรรม ฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารงาน ไดแ้ก่ สจัจะ ทมะ ขนัติ และจาคะ,  ควรเขา้
ฝึกอบรมพฒันาจิตใจสม ่าเสมอ, สามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามสถานการณ์, ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร, ปฏิบติั
ตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา, ยดึคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และควรให้
ความส าคญักบัจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดบัชั้น โดยผูบ้ริหารเป็นตน้แบบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่ง แกว้แดง (2547 : 7) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่ในการปฏิรูป
การศึกษาระดบัสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารท่ีใหค้วามเอาใจใส่ต่องานวชิาการ ทุ่มเทใหก้บังานพฒันาการเรียนการสอน มี
คุณธรรมและมีภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
บุคลากรไดรั้บการพฒันาและมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่าน  ดร.ธีระ  ภูดีประธานกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  ดร.อนุสรณ์  จ าเริญเจือกรรมการท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาสนบัสนุนช่วยเหลือ  ใหค้  าปรึกษา  แนะน า  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆขอขอบพระคุณท่าน
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