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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนย์
พฒันาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ประชากรผูใ้ห้ข้อมูล
ประกอบด้วย ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาต าบล
เมืองนะ  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่  ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 145 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เก่ียวกบัทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3  ดา้น  คือ  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และทกัษะ
ดา้นเทคนิค  น าขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ต าบลเมืองนะ  

อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน
เรียงล าดับ คือ ทกัษะการบริหารด้านมนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ทักษะ               
การบริหารด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนทกัษะการบริหารด้านความคิด            
รวบยอดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน พบว่า ทกัษะด้านความคิดรวบยอด ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่ไดว้เิคราะห์สาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ท าใหก้ารพฒันา
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร การก าหนดแนวทาง  การพฒันาไม่ชดัเจน การน านโยบาย ขอบข่ายงานที่ก  าหนด
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ไปใช้ในการปฏิบติัได้ไม่ชัดเจน ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ        
การพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางในการพฒันาหรือ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรมผูบ้ริหารควรเป็นผูว้เิคราะห์นโยบายจากหน่วยงานตน้สังกดั แลว้น ามา
วางเป็นนโยบายของโรงเรียนพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน  และน าไปปฏิบติั
ไดถู้กตอ้ง ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์พบว่า มนุษยสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
น้อย ขาดการรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารควรมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างความสามคัคีให้เกิดขึ้น
ในโรงเรียน  และควรรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อน าไปปรับปรุงและ
พฒันาโรงเรียนต่อไป  ส่วนทกัษะดา้นเทคนิค พบว่า เทคโนโลยทีี่น ามาใชใ้นการปฏิบติังานยงัไม่
เหมาะสม ขอ้เสนอแนะ คือควรจดัหาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน   
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     ABSTRACT 
 

This independent study aimed to comprehend the administrative skills for school 
administrators in Mueang Na Sub-district Educational Quality Development Network Center, 
Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The respondents of this study were consisted of 
teachers and educational personnel in Mueang Na Sub-district Educational Quality Development 
Network Center, Chiang Dao District, Chiang Mai Province, in the academic year 2012, totaling 
145 persons. Tool used in this study was a 5 rating scale questionnaire regarding the 
administrative skills of school administrators in 3 aspects as follows: conceptual skill, human 
relation skill and technical skill. The data gained was then analyzed by frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  

The results of the study can be summarized as follows:  
The administrative skills for school administrators in Mueang Na Sub-district 

Educational Quality Development Network Center, Chiang Dao District, Chiang Mai Province, in 
an overall image were in a medium level. When categorized into each aspect, the human relation 
skill was in medium level, technical skill was in medium level and conceptual skill was in less 
level.  
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While the problems and suggestion regarding the operation, it found that: 
In an aspect of the conceptual skill, the school administrators did not systematically 

analyze the cause leading to problem of educational development so that the development did not 
achieve its goal as expected. The determination of development guideline was imprecise; the 
policy and scope of work was indecisive implemented. It is suggested that there should be a 
systematic analysis of the problem regarding educational development whose result would be 
applied to determine the development guideline or to factually solve the problem. The 
administrators should analyze the policy from the original affiliation and then apply for the school 
where the policy is precisely determined and implemented. In an aspect of human relation skill, it 
found that human relation between the school administrators and their subordinates was less to 
none; it lacked of upward suggestion. It is suggested that the school administrator should interact 
with the subordinates in order to create working motivation and harmony within the school. The 
school administrators should also seriously take the suggestion of the subordinates for further 
improvement of the school. In an aspect of technical skill, it found that the technology brought in 
use was inappropriate. It is suggested that the school should provide the technology that is 
appropriate to the operation.  
 


