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บทคดัย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 ใน 3 ดา้นคือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี  ทกัษะดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะ ดา้นความคิดรวบยอด และเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 
319 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท  ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั  เท่ากบั 0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบค่าเอฟ 
   
 ผลการวจัิย  พบว่า 
 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  จ  าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ในทุกดา้น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัทกัษะการบริหารงานมากกวา่ครูผูส้อน
และเม่ือเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ทกัษะดา้นเทคนิค โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีทกัษะในการ
บริหารงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  ส่วนทกัษะด้านความคิดรวบยอด  
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สถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดบัทกัษะการบริหารงานมากกว่าขนาดเล็กและขนาดกลาง และทกัษะ
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  ไม่พบความแตกต่าง 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this thematic paper were to study the level of administration skills of 
administrators in basic education institutes under Nakhonratchasima Primary Educational Service 
Area Office 2 in 3 aspects namely technique, human relations, and concept and to compare 
administrating skills of administrators in basic education institutes under Nakhonratchasima 
Primary Educational Service Area Office 2 classified by personnel status and school sizes. The 
data were collected from administrators and teachers altogether 319 using a constructed 5-level 
rating scale questionnaire with the reliability of 0.93. The statistics used in this research were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
 

The results of the research were as follows: 
 The levels of administration skills of administrators in basic education institutes under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 were high in every aspect. The 
comparison on the level of administration skills of administrators classified by personnel status 
found that the difference was statistically significant at 0.01 in all aspects. Here, the 
administrators had administrating skills higher than the teachers. The comparison on the level of 
administration skills of administrators classified by school sizes found that the difference was 
statistically significant at 0.05 in the aspect of technique. Here, small size of schools had 
administrating skills higher than medium and large size of schools. As for aspect of concept, large 
size of schools had administrating skills higher than small and medium size of schools. However, 
the aspect of human relationship had no any differences.   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศ  ประเทศจะเจริญกา้วหน้า ตอ้งอาศยั
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวฒันธรรม การพฒันาในดา้นต่างๆตอ้งอาศยั
ก าลงัคนเป็นปัจจยัส าคญั เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ แต่คนจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา รัฐเห็นความส าคญัของ
การจดัการศึกษา จึงไดก้ าหนดนโยบายการจดัการศึกษา ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัปีพุทธศกัราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 วา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 1 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายในการจดั
การศึกษาไวใ้นหมวด 1 มาตรา 6 วา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 2  
 กระทรวงศึกษำธิกำร ยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ นัน่คือหลกัการของชาติก าหนดให้ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยการ
ใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมีการรับรองโดยกฎหมายและมาตรา 39 ระบุไวว้า่
ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าคู่มือการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลข้ึนโดยแจกแจงรายละเอียด 4 งานดงักล่าว

                                         
1กรมสามญัศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปีพุทธศักรำช 2550 หมวด 3 

มำตรำ 49, (กรุงเทพมหานคร : ส านกันายกรัฐมนตรี, 2550), หนา้ 15. 
 2กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง 2545
หมวด 1 มำตรำ 6, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขานุการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2546), หนา้ 6.  



 

 

2 

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมายไดน้ั้นบุคคลท่ีเป็นตวัจกัรส าคญั
ท่ีสุดในการน าพาความเจริญมาสู่หน่วยงาน ก็คือ ผูบ้ริหาร การบริหารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จึง
ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นส าคญั 3 
 รุ่ง แกว้แดง กล่าววา่ ภารกิจในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัถือวา่ เป็นงานท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
ของชาติหรือของรัฐบาล ท่ีตอ้งจดัให้กบัประชาชนพลเมืองทุกคนของประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง 
ความเส่ือมและถดถอยของประเทศชาติย่อมข้ึนอยู่กบัการจดัการศึกษาของรัฐบาล ท่ีจะจดัให้กบั
ประชาชนพลเมืองนัน่เอง การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
การพฒันาคนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่กวา่ทรัพยากรใดๆคุณภาพของคนเป็นส่ิงส าคญัต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ แมป้ระเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอนัจ ากดัหากพลเมืองมีคุณภาพ
ประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าแต่คนจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา4 
 แคทซ์ ไดก้ล่าวไวว้า่คุณสมบติัท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใหก้ารด าเนินการบริหารประสบ
ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น มีอยูอ่ยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical skill) 
ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human skill) และทกัษะความคิดรวบยอด (Conceptual skill) ทกัษะทั้ง 3 
ประการเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนในปัจจุบนัให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพราะการ
ผูบ้ริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นในอนัท่ี
จะผสมผสานระหวา่งทกัษะในการจดัการและความรู้ความเขา้เก่ียวกบัการศึกษาทั้งหมด ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลานัน่เอง ทกัษะทั้ง 3 ดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical skill) เป็นความสามารถท างานด้านท่ีเก่ียวกบักิจกรรมเฉพาะอย่าง ซ่ึงเก่ียวกบัวิธีการ 
กระบวนการและเทคนิค อาศยัความรู้การวิเคราะห์และรู้จกัใช้เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ทกัษะน้ี
เรียนรู้ไดด้ว้ยการปฏิบติัระหวา่งฝึกหรือเตรียมตวัเป็นผูบ้ริหารเช่น ความ สามารถในการเขียนค าสั่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร การพูด การอ่านแผนผงั การสร้างอาคาร การรู้จกัจดัตารางท างาน การท า
ทะเบียนนกัเรียน สามารถท าส ามะโนนกัเรียน เขา้ใจแบบฟอร์ม การบญัชี เทคนิควิธีสอน รู้จกัใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 2) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human skill) เป็นความ สามารถของผูบ้ริหาร
ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทกัษะทางด้านมนุษยส์ัมพนัธ์
สัมพนัธ์ อยา่งดีผูบ้ริหารตอ้งท างานสัมพนัธ์กบับุคคลหลายประเภท ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางดา้น

                                         
 3กระทรวงศึกษาธิการ , กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ , 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 4-6. 
 4รุ่ง แกว้แดง, กำรปฏิรูปกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), หนา้ 2. 
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ขนมธรรมเนียมและวฒันธรรมสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ทศันคติและค่านิยม ผูบ้ริหารตอ้งศึกษา
พฤติกรรมและพยายามเข้าใจบุคคล ทุกประเภท ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทกัษะด้านน้ี
ผูบ้ริหารจะศึกษาไดจ้ากประสบการณ์ในการท างานและจากวชิาทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยา 
ศึกษาความตอ้งการของมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ขวญัก าลงัใจ กระบวนการหมู่พวกและสังคมวิทยา 
3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual skill) เป็นความสามารถเขา้ใจหน่วยงานของตนในทุก
ลกัษณะและเห็นความสัมพนัธ์ของหน่วยงานของตนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอ้งเขา้ใจวา่งานแต่ละหนา้ท่ีในโรงเรียนจะข้ึนต่อกนัและกนัและหากมีการเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ี
หรือหน่วยงานยอ่ยต่างๆส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงเรียนก็จะกระทบกระเทือนถึงส่วนอ่ืนๆ ผูบ้ริหาร
จึงตอ้งรู้กวา้งขวางในด้านสังคมศาสตร์ประกอบด้วยสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มนุษย์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์วิทยา จิตวิทยาสังคม ความรู้ท่ีผูบ้ริหารจะไดท้กัษะน้ีมาผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาวิชา
สามญั (General education) มากข้ึนเพื่อจะไดท้  างานให้มีประสิทธิภาพจากทกัษะทั้ง 3 ดา้นจะเห็น
วา่มีความส าคญัต่อผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริหารจึงตอ้งรู้ เขา้ใจและน าไปปฏิบติัให้เกิดรูปธรรม 
ทั้งน้ีเพื่อให้ภารกิจทั้ง 4 ในโรงเรียน ไดแ้ก่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ5 
 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน จากการประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมี
ภารกิจหลกัคือ จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้ทกัษะ
การบริหารโดยเฉพาะทกัษะ 3 ดา้นตามแนวคิดของแคทซ์ คือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์และทกัษะด้านความคิดรวบยอด ท่ียงัขาดความต่อเน่ืองและใช้อย่างจริงจงั ผูบ้ริหารท่ีมี
ทกัษะทางการบริหารสูงเช่ือว่าจะช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้ส าเร็จมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะการบริหารงานของผู ้
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีภารกิจ
หลกัคือ จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน วา่มีระดบัทกัษะการบริหารงานในแต่ละดา้นอยูใ่น
ระดบัมากนอ้ยเพียงใดและจะมีความแตกต่างกนัหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ในสถาน ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารซ่ึงจ าแนกตามสถานภาพการท างานและ
ขนาดของสถานศึกษา ทั้งน้ีผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 

                                         
 5Katz, L. Robert, “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review. 
January - February, 1995 , p 33-42. 
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ปรับปรุงและพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาอนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป6  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2ใน 3 ดา้นคือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และ
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 
  

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย  
  จากผลของการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ตามแนวคิดของแคทซ์ พบวา่มีความแตกต่าง
กนัทางดา้นทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละสถานท่ี การวิจยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานว่า 
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้านคือ ทกัษะด้าน
เทคนิค ทกัษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด มีการบริหารแตกต่างกัน
ทางดา้นทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีความ
แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
  1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
 การวิจัยน้ี มุ่งศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไวด้งัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่สถานภาพในการท างานและขนาดของสถานศึกษา 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ตามการรับรู้ของครูใน 3 ทกัษะ ตาม
                                         
 6กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2546, (กรุงเทพมหานคร : ราชกิจจานุเบกษา, 2546), หนา้ 12. 
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แนวคิดของ แคทซ์ ตามทกัษะทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงได้แก่ ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์
สัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2จ านวน 
จ าแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 203 คน ครูผูส้อน จ านวน 1,674 คน รวมประชากรทั้งหมด 
จ านวน 1,877 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2    
  

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
  กำรบริหำร หมายถึง การด าเนินงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 กำรบริหำรกำรศึกษำ หมายถึงกิจกรรมต่างท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อ
พฒันาเด็ก เยาวชนประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน เช่นความสามารถ ทศันคติ 
พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดา้นสังคม การเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็น
สมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนและไม่
เป็นแบบแผนเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถและความเป็นคนดี 
 ทักษะกำรบริหำร หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกมาอย่าง
ช านาญให้เห็นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงได้จากการตอบแบบสอบถามของครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จ านวน 3 ด้าน คือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี (Technical skill) ทกัษะดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์ (Human skill) และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual skill)  
 ทักษะด้ำนเทคนิควิธี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษา  ท่ีจะ
บริหารงานดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
โดยการด าเนินงาน วิธีการ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการท ากิจกรรม รวมทั้งความสามารถ
ในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 ทกัษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์สัมพันธ์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยใชก้ระบวนการกลุ่มและเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนัในสถานศึกษา ตลอดจนประสานงานและใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงานไดด้ว้ย  
 ทกัษะด้ำนควำมคิดรวบยอด หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
เขา้ใจระบบงาน โครงสร้างของคน โครงสร้างต าแหน่งการวางแผน การก าหนดนโยบาย การจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษาและระบบการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการศึกษา  
 สถำนภำพ หมายถึง ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำหมายถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 ครูผู้สอนหมำยถึง ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลหรือปฐมวยั ถึง
มธัยมศึกษาตอนปลายในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง ลกัษณะของสถานศึกษาในก าหนดจ านวนนกัเรียนเป็น
เกณฑใ์นการแบ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 แบ่ง
สถานศึกษา 3 ขนาด ดงัน้ี 
 ขนำดเลก็ คือ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 ขนำดกลำง คือ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน  
 ขนำดใหญ่ คือ สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป   
 สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2  หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา โดยไดห้ลอมรวมเอาหน่วยงานทางการศึกษา ไดแ้ก่ 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดั ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัและ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ รับผิดชอบการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ ดงัน้ี อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโชคชยั 
และอ าเภอหนองบุญมาก มีโรงเรียนรวมทั้งส้ิน 176 โรงเรียน 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
 1.6.1 เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพ 
 1.6.2 เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารน าไปใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครู น าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มูลในการพฒันางานในหนา้ท่ีของตนเอง 
 1.6.3 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารน าไปใช้เป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้จะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งการ
บริหารไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 1.6.4 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน
ตน้สังกดัท่ีจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งการบริหารสถานศึกษาต่อไป 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
   การวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
 2.3 หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.4 ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อคนไทยให้เป็นมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ความสามารถและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไดก้ระท าอยา่งต่อเน่ืองและกระจายอ านาจ ดา้นวิชาการดา้นงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล
และดา้นการบริหารทัว่ไปให้ สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษารับผิดชอบและส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผลการปฏิรูปการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ ปี 2542 ถึงปัจจุบนัพบว่าตอ้งมีการต่อยอดเพื่อให้
ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา หลายประเด็น เช่นคุณภาพผูเ้รียนซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิใน
สาขาวชิาหลกัต ่า คุณภาพครูซ่ึงยงัมีความขาดแคลนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพครูผูส้อนไม่ตรงวุฒิ 
การเพิ่มโอกาสทางการเรียนยงัมีผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาจ านวนมาก โดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นทอ้งถ่ิน
ห่างไกลและทุรกนัดารทางกระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
คือคนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ โดยเร่ิมขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษารอบสองตั้งแต่
ปี พุทธศกัราช 2552 ถึงปีพุทธศกัราช 2561 โดยมุ่งเน้น 3 เร่ืองหลกั เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมคือเร่ืองคุณภาพเร่ืองโอกาสและเร่ืองการมีส่วนร่วม ดงันั้นขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
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รอบสองจะบริหารจดัการไปสู่ความส าเร็จ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัทีจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ท่ี เป็น ดังนั้ นโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 1  
 ความหมายของทฤษฎีการบริหารการศึกษา  
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร กล่าวว่า ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือ
ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอย่างมีหลกัเกณฑ์มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท 
(Set) ของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุปอย่างกวา้งท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติ
กรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะ
กลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์และปฏิบติัได ้
ทฤษฎีมีบทบาทในการใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏทัว่ไปและช้ีแนะการวจิยั 2 
 บวร เทศารินทร์ ได้ศึกษา ทฤษฎีและวิวฒันาการทางการบริหารการศึกษา ระยะท่ี  1 
ระหวา่ง ค.ศ. 1887-1945 ยุคนกัทฤษฎีการบริหารสมยัดั้งเดิม (The classical organization theory) 
แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
 1. กลุ่มการจดัการเชิงวทิยาศาสตร์ของ เทยเ์ลอร์ (Scientific management) ของ เฟรดเดอริก 
เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือจัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของต ารับThe one 
best way คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงส าคญั 3 อยา่งคือ  
 1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
 1.2 ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 
 1.3 หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน (Motivation) 
 เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง Time and motion studies เวลา
และการเคล่ือนไหว เช่ือว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงวิธีเดียวท่ีดี

                                         
 1กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเลขานุการสภาผูแ้ทนราชฎร, 2546), 
หนา้ 1-2. 
 2ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 10-25. 
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ท่ีสุดเขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัท า ผูป้ฏิบติัระดบัล่างต้องรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ 
ระบบการจา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจสรุปหลกัวิทยาศาสตร์ของ เทยเ์ลอสรุป
ง่ายๆประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ การแบ่งงาน (Division of labors) การควบคุมดูแลบงัคบับญัชา
ตามสายงาน (Hierarchy) การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
 2. กลุ่มการบริหารจดัการ (Administration management) หรือ ทฤษฎีบริหารองคก์ารอยา่ง
เป็นทางการ (Formal organization theory ) ของ องัรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการ
ปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor จะเน้นตวับุคลปฏิบติังาน บวก 
วธีิการท างาน ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองดา้น จิตวทิยา Fayol ไดเ้สนอแนวคิด 
ในเร่ืองหลกัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 2.1 หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญเฉพาะ
ทาง 
 2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
 2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of command) 
 2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดู้แลหน่ึงคนต่อ 6 คนท่ีจะอยูใ่ต้
การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู่เบ้ือง
ล่าง 
 2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้น้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืดยาว 
หลายระดบัมากเกินไป  
 2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Line and 
staff division) 
 3. ทฤษฎีบริหารองคก์ารในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์ 
(Max Weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย 
 3.1 หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
 3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
 3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
 3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั  
 3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ 
 อย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงในดา้น ขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชา
ยืดยาวการท างานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกว่า ระบบ 
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Red tape ในดา้นขอ้ดี คือ ยดึประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั การบงัคบับญัชา การเล่ือนขั้นต าแหน่งท่ี
มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบนัระบบราชการก าลงัถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท า
ใหเ้ร่ิมมีปัญหา 
 ระยะท่ี 2 ระหวา่ง ค.ศ. 1945-1958 ยุคทฤษฎี มนุษยสัมพนัธ์ (Human relation ) Follette ได้
น าเอาจิตวทิยามาใชแ้ละไดเ้สนอ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้3 แนวทางดงัน้ี 
 1. Domination คือ ใชอ้  านาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั 
 2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
 3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหนา้ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
นอกจากน้ี Follette ให้ทศันะน่าฟังวา่ การเกิดความขดัแยง้ในหน่วยงานเป็นความบกพร่องของการ
บริหาร 
 การวิจยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon experiment) ท่ี เมโย (Mayo) กบัคณะท าการ
วจิยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงาน มีการคน้พบจาก
การทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ท่ีว่า 
ความสัมพนัธ์ของมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ มีความส าคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและ
คณะ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1. คนเป็นส่ิงมีชีวติ จิตใจ ขวญั ก าลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
 2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่นอ้ยกวา่เงิน 
 3. การท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพคบัท่ี
อยูไ่ดค้บัใจอยูอ่ยาก 
 ข้อคิดท่ีส าคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักด์ิศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด มนุษยสัมพนัธ์ 
 ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958-ปัจจุบนั ยุคการใชท้ฤษฎีการบริหาร (Administrative theory) 
หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science approach) ยึดหลักระบบงาน 
ความสัมพนัธ์ของคน พฤติกรรมขององคก์าร ซ่ึงมีแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีหลายๆคนไดแ้สดงไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard) เขียนหนงัสือช่ือ The function of the 
executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยให้ความส าคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ
องคก์ารและเป้าหมายขององคก์าร กบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั  
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 2. ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์สัมพนัธ์ 
(Maslow hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษยส์ัมพนัธ์ตั้งแต่ความ
ตอ้งการดา้นกายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้น
การเคารพ นบัถือและประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมี
โอกาสได้พฒันาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการ
สนองตอบตามล าดบัขั้น 
 3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y) เขาได้
เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยส์ัมพนัธ์
ต่างกนั  
 3.1 ทฤษฎี X (The traditional view of direction and control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมมติฐาน
ดงัน้ี 
 3.1.1 คนไม่อยากท างานและหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  
 3.1.2 คนไม่ทะเยอทะยานและไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง  
 3.1.3 คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร  
 3.1.4 คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
 3.1.5 คนมกัโง่และหลอกง่าย  
 ผลการมองธรรมชาติของมนุษยส์ัมพนัธ์เช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเน้นการใช้เงิน วตัถุ 
เป็นเคร่ืองล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ 
 3.2 ทฤษฎี Y (The integration of individual and organization goal) ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้
สมมติฐานดงัน้ี 
 3.2.1 คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  
 3.2.2 คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ 
 3.2.3 คนมีความคิดริเร่ิมท างานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  
 3.2.4 คนมกัจะพฒันาวธีิการท างาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
 ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุม
ตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัจากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดระบบ
การบริหารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งใหอิ้สรภาพ  
 4. อูชิ (Ouchi) ชาวญ่ีปุ่นไดเ้สนอทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย ์
แห่งมหาวิทยาลยั UCLA (University of Los Angeles) ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X , Y 
เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ แต่มนุษย์
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สัมพนัธ์สัมพนัธ์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความตอ้งการหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมาย
ขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ  
 4.1 การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ  
 4.2 การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.3 การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 4.4 การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ3 
 ความหมายของการบริหาร  
 จันทรานี สงวนนาม กล่าววา่ การบริหาร (Administration) นกัวิชาการไดใ้ห้ค  านิยามไว้
หลากหลาย ดงัน้ี ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานพร้อมกบับุคคลและกลุ่ม
บุคคล โดยผูบ้ริหารตอ้งมีแนวปฏิบติัพื้นฐานท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 
 1. วตัถุประสงค ์(Objective) หน่วยงานจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคไ์วใ้ห้ชดัเจตลอดจนการ
ก าหนดต าแหน่งต่างๆแต่ละต าแหน่งต้องก าหนดเป้าหมายไวใ้ห้สัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เม่ือผูป้ฏิบติังานแต่ละคนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวว้ตัถุประสงคข์องหน่วยงานก็จะส าเร็จไป
ดว้ย 
 2. ความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง (Specialization) งานของแต่ละต าแหน่งแต่ละคนจ ากดั
ขอบเขตให้แต่ละคนท าหน้าท่ี อนัส่งเสริมให้เกิดความช านาญเฉพาะอยา่งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตอ้งจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนัถือวา่เป็นหลกัการแบ่งงานกนัท า ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง การแบ่ง
งานออกเป็นแผนกจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
 3. การประสานงาน (Coordination) เม่ือมีการแบ่งงานกนัท าเป็นแผนกๆ และมีคนท างาน
จ านวนมาก การประสานงานยอ่มมีความจ าเป็นเพื่อใหทุ้กคนปฏิบติังานของตนไดอ้ยา่งราบร่ืน โดย
ไม่ขดักบัแผนกอ่ืนๆ ท าใหกิ้จกรรมของหน่วยงานด าเนินไปสู่วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน หากไม่มี
การประสานงานท่ีดีแลว้ การด าเนินงานอาจลม้เหลวและไม่ราบร่ืน 
 4. อ านาจหนา้ท่ี (Authority) หน่วยงานตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งสูงสุด มีอ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบาย สามารถตดัสินใจสั่งการไดโ้ดยไม่มีการ
โตแ้ยง้ การจดัสายการบงัคบับญัชาในหน่วยงานต้องชัดเจน เร่ิมตั้งแต่ผูมี้อ  านาจสูงสุดของ 
หน่วยงานผา่นสายการบงัคบับญัชาลงมาตามล าดบัขั้น 

                                         
 3บวร เทศารินทร์, คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา, (กาฬสินธ์ุ : บา้นสอบครู, 2552), 
หนา้ 191-202. 
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 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) อ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้แก่ ต าแหน่งต่างๆ 
จะตอ้งสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบ บุคคลใดท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของ
หน่วยงานระดบัใด ก็ควรจะไดรั้บมอบอ านาจหนา้ท่ีใหเ้พียงพอท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ในระดบัท่ีจะท าใหง้านนั้นส าเร็จได้4 
 จิระ งอกศิลป์ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ การบริหารงานใดๆขององคก์ารท่ีท า
ให้เป้าหมายขององค์การท่ีวางเอาไวบ้รรลุส าเร็จโดยไม่ต้องการการก าไรและมิได้ค  านึงถึง
ผลตอบแทนท่ีตนจะรับได ้5  
 สุนทร โคตรบรรเทา ไดใ้ห้ความหมายการบริหารว่า การบริหารหรือการจดัการหมายถึง
กระบวนการท างานกบัคนและโดยคนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององการ6  
 ธงชัย สันติงวษ์ ได้กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารไวด้ังน้ีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการ
บริหารนั้น เหตุผลต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัแนวความคิดของการรวมตวัเป็นกลุ่มและมีการ
ร่วมกนัท างานในลกัษณะท่ีเป็นองคก์าร หรือองคก์ารต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สร้างข้ึนเป็น
เคร่ืองมือใหส้ามารถด าเนินการผลิตให้ดีข้ึนจุดส าคญัคือประสิทธิภาพและผลงานต่าง ๆ ท่ีจะท าให้
ดีข้ึนนั้นอยูท่ี่ความสามารถร่วมกนัท างานโดยองคก์ารจะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท าและคนท่ีเขา้มาจะ
ช่วยกนัท าหน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ ของตนมีความถนดัหรือมีความช านาญเป็นพิเศษตลอดจนช่วยกนั
แบ่งภาระรับผิดชอบตามความยากง่ายดว้ย จึงจะสามารถเกิดสภาพท่ีประสิทธิภาพสูงข้ึนในทุก ๆ 
จุดภายในองคก์าร7 

                                         
 4จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
บุค๊พอยท,์ 2546), หนา้ 11. 
 5 จิระ งอกศิลป์, ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่, (ชยัภูมิ : ราชภฏัชยัภูมิ
2550), หนา้ 12. 
 6สุนทร โคตรบรรเทา , หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพปั์ญญาชน, 2552), หนา้ 3. 
 7ธงชัย สันติงวษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2546), หนา้ 12-13. 
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 วิจิตร ศรีสะอ้านและคณะ กล่าวสรุปสาระส าคญัของการบริหารดังน้ี การบริหารเป็น
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัท ากิจกรรมเพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัโดย
ใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม8 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวว่า การบริหารคือการพฒันาในรูปท่ีว่าผูบ้ริหารท าอะไร ค า
จ  ากดัความก็คือการบริหารจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผนการจดัองคก์าร การสั่งการและการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะ
ประสานกนัและผสมผสานอยา่งมีประสิทธิผล หมายถึงผูบ้ริหารท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ี
เหมาะสมและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีความสามารถในการท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลในลกัษณะ
ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด สูญเปล่านอ้ยท่ีสุด9  
 ประชุม รอดประเสริฐ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ให้บรรลุถึงความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศยัปัจจยัท่ีประกอบด้วย คน เงิน วสัดุ
อุปกรณ์และวิธีการหรือเทคนิควิธีการจดัการหรือการบริหาร คือศิลปะแห่งความสามารถในการ
ผสมผสานวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลายกบัก าลงัคนเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ไดก้ าหนดไว้10 
 บวร เทศารินทร์ การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมี
หลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได ้อนัเกิดจาการคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหาร โดยลกัษณะน้ี การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึงอยูก่ลุ่มเดียวกบัวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะ ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
การประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ (Arts) 11 

                                         
 8วิ จิ ตร  ศ รีสะอ้านและคณะ , หลักก ารแนวคิดทฤษฎีก ารบ ริหาร , สืบค้นจาก 
http://202.29.5.17/kitchakarn/sub/krumoo1/file/upload/it.doc.  
 9ชาญชยั อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2546), หนา้ 12-
13. 
 10 ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : 
นิติกุลการพิมพ,์ 2546), หนา้ 28. 
  11บวร เทศารินทร์, คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 188-189. 
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 จากความหมายของนกัวิชาการดงักล่าวสรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็น
กระบวนการของคณะบุคคลร่วมกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดหมายเดียวกนั ประกอบดว้ย การ
วางแผน การจดัองคก์าร การกระตุน้และการควบคุม โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารงานใดๆขององคก์ารท่ีท าให้เป้าหมายขององคก์ารท่ี
วางเอาไวบ้รรลุส าเร็จโดย ไม่ต้องการก าไรเป็นภารกิจหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะต้อง
ก าหนดแบบแผน วิธีการขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ เพื่อให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไว้ จึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะน าเอาเทคนิควิธีวิธีกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสถานศึกษาผูบ้ริหารจึงตอ้งหมัน่พฒันาตนเองในส่วนต่างๆทั้ง
ทางด้านการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆและเรียนรู้ภาระหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้สามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารเป็นเทคนิควิธีหรือแนวทางท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้ในการ
ด าเนิน งานส่วนมากจะอยูใ่นองคป์ระกอบดงัน้ี คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การอ านวยการ การ
ควบคุม การสั่งการการประเมินผล เพื่อให้การบริหารงานส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 ความหมายของการบริหารการศึกษา  
 ธร สุนทรายุทธกล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลาย ๆคน
ร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้นให้มี
ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมส่วนในดา้นสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ
นั้นตอ้งการให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นระเบียบ
แบบแผนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน12 
 หวน พนัธุพนัธ์ น าความหมายของการบริหารมารวบกบัความหมายของการศึกษาแลว้สรุป
ความหมายของการบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนให้มี
คุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถและความเป็นคนดี13 
 สุนทร โคตรบรรเทา ให้ความหมาย การบริหารการศึกษา เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซ่ึงถือว่า
เป็นวิชาชั้นสูงและนกับริหารการศึกษาถือว่าเป็นผูมี้วิชาชั้นสูงเพราะเป็นผูไ้ดรั้บการฝึกฝนอบรม

                                         
 12ธร สุนทรายุทธ, หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี : ภาควิชาบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา, 2543), หนา้ 3. 
 13หวน พนัธุพนัธ์, นักบริหารมืออาชีพ, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : พนัธุพนัธ์การ
พิมพ,์ 2549), หนา้ 12. 
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และเรียนมาโดยตรงเป็นผูมี้จรรยาบรรณและมีในการประกอบอาชีพของตนดงันั้นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งอยู่ในกรอบมาตรฐานของการปฏิบติั ปัจจุบนั
การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีโตเต็มท่ีแลว้และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก มีการพฒันา
พื้นฐานทางทฤษฎีท่ีมัน่คงเป็นองค์ความรู้ท่ีมีการรวบรวมและทดสอบแลว้ว่าเป็นสาขาหน่ึงของ
สังคมศาสตร์14 
 จากความหมายของนกัวิชาการดงักล่าวสรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรม
ต่างท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาเด็ก เยาวชนประชาชน หรือสมาชิกของสังคม
ในทุกๆดา้น เช่นความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดา้นสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ
ต่างๆทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็นแบบแผนเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถและความเป็นคนดี 
 

2.2 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบั การบริหารสถานศึกษา 
 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษามีนักบริหารและนักปรัชญาได้ให้ความหมายของการบริหารไว้
หลายแนวคิด ดงัน้ี  
 กระทรวงศึกษาธิการ ใหค้วามหมายของค าวา่ สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาเด็กปฐมวยั 
โรงเรียน ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา15  
 สมบูรณ์ พรรณนาภพ กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนคือการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลใน
ส่วนท่ีปฏิบติัตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนอนัได้แก่การให้บริการทางการศึกษาแก่
สมาชิกของสังคมและดูแลจดัการกิจการต่าง ๆ ท่ีเป็นภารกิจของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามจุดหมาย
ท่ีก าหนดไว ้16 

                                         
 14สุนทร โคตรบรรเทา, หลกัการและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 43. 
 15กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 
องคก์ารสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546), หนา้ 2. 
 16สมบูรณ์ พรรณนาภพ, หลักเบือ้งต้นของการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บรรณ
กิจ , 2521), หนา้ 15. 
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 กิติมา ปรีดีดิลก  กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึงการจัดด าเนินการทุกด้านใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานท่ี การ
บริหารงานธุรการการเงิน การบริหารงานกิจการนกัเรียน และงานสัมพนัธ์กบัชุมชน17  
 ชุมศักดิ์ อนิทรรักษ์ อธิบายวา่ การบริหารโรงเรียนคือการอ านวยความสะดวกเพื่อการเรียน
การสอนซ่ึงพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนการบริหารโรงเรียน หมายถึงการ
ด าเนินการหรือจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชน
ไดรั้บการบริการทางการศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีสังคมตอ้งการโดยสามารถวดัความ ส าเร็จ
ไดจ้าก ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นส าคญัการปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการ
ศึกษาไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้คนไทยท่ีมีคุณภาพและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นทั้ง
คนดี เก่ง มีความสุข การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารใหม่ โดยการยุบส านกังานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานสามัญศึกษาจัง หวัด ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอและส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ โดยแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นการบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา18 
 กระทรวงศึกษาธิการ จากการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารใหม่ดงักล่าวจึงสรุป
ขอบข่ายในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 
 การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริหารราชการ
ระทรวงศึกษาธิการ มี 4 งานใหญ่ ดงัน้ี 
 1. ด้านวชิาการ  
 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 มุ่งกระจายอ านาจในการ
บริหารการจดัการไปให้สถานศึกษามากท่ีสุดดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดย
อิสระ คล่องตวั รวดเร็วสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการ
มีส่วนร่วม จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ใน
การบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล

                                         
 17กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : อกัขรา 
พิพฒัน์, 2532), หนา้ 47. 
 18ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ์, การบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน, (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี, 2536), หนา้ 2. 
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ประเมินผลทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียนชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและในการบริหารงานวชิาการนั้นมีขอบข่ายภารกิจดงัน้ี  
 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
 6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  
 11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
 2. ด้านงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวัโปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทั้งจดัหารายไดจ้าก
บริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนและใน
การบริหารงบประมาณนั้นมีขอบข่ายภารกิจดงัน้ี  
 2.1 การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
 2.2 การจดัสรรงบประมาณ 
 2.3 การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน  
 2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 2.5 การบริหารการเงิน  
 2.6 การบริหารบญัชี 
 2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
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ความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการิมศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนเป็นส าคญัและในการบริหารงานบุคคลนั้นมีขอบข่ายภารกิจดงัน้ี  
 3.1 การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
 3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
 3.4 วนิยัและการรักษาวนิยั  
 3.5 การออกจากราชการ 
 4. ด้านการบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ให้การบริหารงานอ่ืน 
ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น
ความโปร่งใสความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ ในการ
บริหารทัว่ไปนั้นมีขอบข่ายภารกิจ ดงัน้ี 
 4.1 การด าเนินงานธุรการ 
 4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.3 งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.4 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
 4.6 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.7 งานส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
 4.8 การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.9 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
 4.10 การรับนกัเรียน 
 4.11 การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
 4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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 4.13 การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
 4.14 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกรจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 4.16 งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 4.17 การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
 4.18 งานบริการสาธารณะ 
 4.19 งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน19

 

 ชาญชัย อาจณิสมาจาร ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการศึกษาโดยแบ่งหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ไว้
ดงัน้ี 

 1. ในดา้นวตัถุประสงค์ ผูบ้ริหารควรเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมาย
โดยระลึกเสมอว่าอะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดส า หรับนักเรียน สนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบติังานตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ จะตอ้งท า ให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายไปในแนวทาง
เดียวกนั คนัหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะท า ให้เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ประสานความร่วมมือและ
ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในระหวา่งบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกนั 
 2. ในดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารควรออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้โดย
ผา่นทางการเลือกแนวทาง (Alternatives) ท่ีดีท่ีสุด ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ 
ก าหนดผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน ท าความกระจ่างในส่ิงท่ีตอ้งการให้สัมฤทธ์ิผล วางแผนส าหรับ
ผลสัมฤทธ์ิและปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม ท างานใหย้ดืหยุน่ ท าแผนใหส้มบูรณ์ ทบทวนแผน
อยา่งสม ่าเสมอ ปรับแผนให้เขา้กบัแผนของประเทศ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวิจยั ท าแผนให้เป็น
จริงและปฏิบติัได ้ใชบ้ริการผูเ้ช่ียวชาญท า ใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุกคนเขา้ใจแผน 
  3. ในดา้นการจดัองคก์ร ผูบ้ริหารควรวางโครงสร้างการจดัองคก์รให้มี ความสัมพนัธ์กนั 
ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคท์างการ
ศึกษา สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัให้กบักลุ่ม สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือโดย
กระบวน การแบบประชาธิปไตย เคารพและไวว้างใจบุคลากร 
  4. ในดา้นการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรแนะน า บุคลากรในการท า งานด าเนินกิจกรรมโดย
ยึดวตัถุประสงคเ์ป็นท่ีตั้งประสานงานและควบคุมทิศทาง การท างานให้ไดผ้ลมากโดยลงทุนนอ้ย

                                         
 19กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 74. 
 



 22 

ท่ีสุด เคารพความรู้บุคลิกภาพและเกียรติของบุคลากรทุกคน ท าให้บุคลากรมีความรักและความพึง
พอใจในตนเอง สร้างพลงัสามคัคี ประสานงานระหว่างครู นกัเรียนและผูป้กครอง ประสาน
หลกัสูตร วิธีการสอน กฎระเบียบบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ใชอ้ านาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร ท าให้บุคลากรรับผิดชอบต่องาน แกไ้ขปัญหาอยา่งมีขั้นตอน เขา้ใจ
ความรู้สึกและการตดัสินใจของบุคลากร หลีกเล่ียงการใชค้วามคิดเห็นของตนเพียงผูเ้ดียว 
  5. ในดา้นการประเมินผล ผูบ้ริหารควรประเมินผลโดยเทียบมาตรฐานและค่านิยมท่ีก าหนด 
คน้หาจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อใชใ้นการแกไ้ขบุคลากร ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน สร้างความพึง
พอใจให้กบัประชาชน ประเมินเจตคติของประชาชน ประเมินอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการปรับปรุง งาน
และปรับปรุงตนเอง20 
 มานิดา อนิทรีย์มีศักด์ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. พิจารณาและอนุมติัให้มีการจดักิจกรรมอยา่งรอบคอบ กิจกรรมนกัเรียนท่ีจะจดัตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งเป็นทางการ 
 2. จดัเตรียมบุคลากรท่ีตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน โดยจดัใหมี้การศึกษาฝึกอบรม
หรือดูงาน 
 3. คดัเลือกครูท่ีปรึกษากิจกรรม โดยพิจารณาจากผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความสนใจใน
งานนั้น ๆ 
 4. ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นงบประมาณ สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 
 5. นิเทศ ติดตาม ก ากบัและประเมินผลกิจกรรมเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ21 
 ถวลิ อรัญเวศ ไดก้ล่าวถึงบทบาทของนกับริหารมืออาชีพในยคุเขตพื้นท่ีการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. บทบาทผูต้ดัสินใจ นกับริหารมืออาชีพตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจหรือวินิจฉยั
สังการ เป็นคนสุขมุรอบคอบ มีเหตุผลในการตดัสินใจ 
 2. บทบาทผูไ้วต่อขอ้มูล นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งไวต่อขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 3. บทบาทผูเ้พิ่มพูนวิสัยทศัน์ นักบริหารมืออาชีพจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล 
สามารถส่ือวสิัยทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                         
 20ชาญชยั อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 101-104. 
 21มานิดา อินทรียมี์ศกัด,์ คุณรู้จักกจิกรรมนักเรียนแล้วหรือยัง, (วารสารวิชาการ : มิถุนายน, 
2550), หนา้ 52-53. 
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 4. บทบาทผูซ่ื้อสัตยแ์ละสร้างสรรคผ์ลงาน นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งเป็นผูส้ร้างสรรค์
ผลงาน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 5. บทบาทผูป้ระสานสิบทิศ นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งสามารถประสานกบัหน่วยงานและ
บุคคลไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและขจดัปัดเป่าปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานได ้
 6. บทบาทเป็นผูคิ้ดสร้างสรรคว์ิธีการท า งานใหม่ นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งยืดหลกัการ 
หาวธีิท า งานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
 7. บทบาทผูจู้งใจเพื่อนร่วมงาน นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งสามารถโนม้นา้วเพื่อนร่วมงาน
ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการท า งานและรับผดิชอบต่องานสูง 
 8. บทบาทผูท้นทานต่อปัญหาอุปสรรค นกับริหารมืออาชีพตอ้งอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรค
พร้อมท่ีจะเผชิญต่อปัญหาและสยบปัญหาอยา่งสันติสุข 
 9. บทบาทผูรู้้จกัยึดหยุน่ตามสถานการณ์ นกับริหารมืออาชีพตอ้งยึดทางสายกลางในการ
ด าเนินงาน 
 10. บทบาทผูบ้ริหารงานแบบมีส่วนร่วม นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งให้บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการศึกษาไดร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผดิชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน22 
 พรชัย ประชานุกูล กล่าวว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา คือกลไกส าคญัท่ีจะด าเนิน งานของ
โรงเรียนในเร่ืองการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนแลมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารเป็น
ผูมี้อ  านาจและหน้าท่ีก าหนดนโยบายและตดัสินใจในระดับโรงเรียนท่ีจะบริหารจดัการภายใต้
เง่ือนไขของทรัพยากร(คนเงินวสัดุการจดัการ)ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัวา่โรงเรียนควรน าเนินการในเร่ืองน้ี
อย่างไรโดยวิธีใดจึงจะบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีและสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้นบทบาทของผูบ้ริหาร บริหารวิชาการ การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้
ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดพอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ด้านการบริหารจัดการ ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร การศึกษาในยุครูป
การศึกษาซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้โลกไร้พรหม
แดนจนท าใหเ้กิดกระแสผลกัดนัในการจดัท าแผนพฒันาการการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี9 (พ.ศ.2545-
2549) ใหน้ าไปสู่การวางแผนพฒันาการศึกษาเพื่อคาดหวงัให้มีการจดัน าโครงการไปด าเนินการให้
เกิดผลและการเปล่ียนแปลงโดยองค์ประกอบท่ีส าคญัคือผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดัและสถานศึกษา จะตอ้งผูท่ี้มีความคิดกวา้งไกลมีความเป็นผูน้ า กลา้

                                         
 22ถวลิ อรัญเวศ, นักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพืน้ที่การศึกษา, วารสารวิชาการ กุมภาพนัธ์ : 
2544, หนา้ 15-19. 
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คิด กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ท าและกลา้ตดัสินใจ ตระหนกัในความส าคญัของการมีส่วนร่วม อย่าง
กวา้งขวาง มีความสามารถในการจดัการจดัการประสานผลประโยชน์กบัทุกฝ่าย เพื่อผลประโยชน์
ของผูเ้รียนเป็นส าคญัผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าว จึงจะสามารถท าให้การศึกษาเปล่ียนแปลง
ในทางทิศทางท่ีพึงประสงค ์
 1.1 ความส าคญัของการเป็นผูบ้ริหารในการบริหารงานตามสภาพท่ีเปล่ียนแปลงแปลงอยา่ง
รวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิทยากรและเทคโนโลยีผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดผูบ้ริหารถือเป็นกุญแจท่ีส าคญัท่ีจะให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จหรือ
ผู ้บริหารคือผู ้น า ซ่ึงเป็นหลักชัยของหน่วยงานและเป็นดวงประทีปของผู ้ปฏิบัติงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานและพยายามท า
ตนให้เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างแท้จริงประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารนั้นข้ึนอยูก่บั องคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการเช่น 
ทกัษะความรู้ความเขา้ในหลกัการบริหารงาน ร่วมทั้งประสบการณ์การของผูบ้ริหาร 
 1.2 แนวทางการใชอ้ านาจการจดัการทางบริหารการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพผูบ้ริหารตอ้ง
ค านึงถึงอ านาจการจดัการเป็นส าคญั โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัการและมีการกระจาย
อ านาจ (Decentralization to authority) ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหารไม่ใช่ปฏิบติัหนา้
ในฐานะลูกนอ้งโดยเฉพาะรู้จกัใชค้นให้เป็น ไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (Put the 
right man on the right job) เป็นเร่ืองของความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะ ให้ทรัพยากรให้มี
ประโยชน์มากท่ีสุด ให้บรรลุวตัถุ ประสงค์ของหน่วยงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งมีลกัษณะ
ของผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic leader) กล่าวคือเป็นผูบ้ริหารใจกวา้งรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นตามแนวทางแบบประชาธิปไตยท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.2.1 ควรเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานให้ความคิด มีความคิดสร้างสรรค์แสดงความ
คิดเห็นและเลือกวธีิปฏิบติังานตนเอง  
 1.2.2 ควรจดัสรรแบ่งงานและมอบหมายหนา้ท่ีการงานร่วมรับผิดชอบด าเนินการ
ตามเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละหนา้ท่ี 
 1.2.3 ควรใหค้  าแนะน าแก่ผูร่้วมงานและรับฟันความคิดเห็นกบัค าปรึกษาหารือจาก
ผูร่้วมงาน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสัมพนัธ์ภาพอันดีระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอยา่งจริงจงัและจริงใจ 
 1.3 แนวทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผู ้บริหารกับผู ้ร่วมงานการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นการบริหารงานอย่างด้วยไม่สามารถจะประสบผลส าเร็จได้ถา้ขาดความร่วมมือ
ของผู ้ร่วมงาน ดังนั้ นผู ้บริหารท่ีดีต้องสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกันและระหว่างบุคคลใน
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หน่วยงานก่อน ท่ีจะพฒันาระบบงานอ่ืนโดยเฉพาะผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั้งทางกาย อารมณ์ สติปัญญาและความสามารถในการเขา้สังคมและท่ี
ส าคญัคือผูบ้ริหารตอ้งท าใจใหก้วา้ง ไม่หูเบา ไม่เช่ืออะไรโดยไม่มีเหตุผล23 
 2. ดา้นการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
 การปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545มีผลบงัคบัใชใ้หห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัเพื่อสนองตอบการ
ใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ คิดคน้ สร้างและสรุปความรู้ดว้ยตนเอง สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ได้ผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีหลกัปฏิบติั คือ การเรียนการสอนท่ีเป็นกระบวนการ มีชีวิตชีวา 
ดงันั้นผูเ้รียนจึงมีบทบาทรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความเห็นวา่กระบวนการ พฒันาคนใน
สถานศึกษาก็เหมือนกบัการสร้าง เพียงแต่การสร้างบา้นตอ้งใช ้สถาปนิกซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมา
ศึกษาด าเนินการเม่ือสร้างบา้นเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเลย ไม่ตอ้งท าต่อ แต่กระบวนการสร้างคนนั้นผู ้
ท่ีเป็นสถาปนิกคือ ครูและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคลากรภายในจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาเด็กให้มีคุณภาพดี
และจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยไปหยุดผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษามีการ่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนว่า ตอ้งการพฒันาเด็กให้มีคุณสมบติัเป็นอย่างดี
และถา้จดัให้เด็กมีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ ก็ตอ้งช่วยกบัคิดและช่วยกนัวางแผน (Plan) วา่จะตอ้งท า
อะไร (Do) ช่วยกนัตรวจสอบ (Check ) และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง (Act) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดอยา่งเน่ือง เพื่อพฒันาปรับปรุง สระภาพใหก้ี้นอยูด่ลอดเวลาโดยร่วมกนัท างานเป็นทีมโดย
มุ่งหวงัใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารฉดัการสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพของนกัเรียนเป็นส าคญั 
 ผูบ้ริหารเป็นตวัวดัส าคญัต่อทิศทางการด าเนิน นโยบายทางการศึกษา หากผูบ้ริหารมีดวาม
สามารถสูงในการบริหารัดการศึกษาและเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ โอกาสท่ีฉะประสบผลส าเร็จในการจดั
การศึกษาท่ีทุกกฝ่ายพึงประสงฆ์ย่อมมีสูงข้ึน ผู ้บริหารยิ่ง มีบทบาทส าคัญมากยิ่ง ข้ึนเม่ือ

                                         
 23พรชยั ประชานุกลู, ผู้บริหารโรงเรียนกบัการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้, (วารสารวิชาการ, 
มกราคม, 2545), หนา้ 2-6. 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเนน้การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดปรับบทบาท
ผูบ้ริหารใหส้อดรับกบัการการแบบใหม่ในอนาคต 
 3. ดา้นการบริหารจดัการโรงเรียน มีการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาและชุมชนโดยยืด
หลกัให้สถานศึกษาเป็นฐานท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จในระดบัชั้นการให้มากท่ีสุดส่งผลให้ผูบ้ริหารมี
อิสระ ในการบริหารงานอย่างท่ี การบริหารัดการโดยส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมสถานศึกษามีอิสระในด าเนินกิจการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเป็นของเองมีดวามคล่องตวั
เสรีภาพวิชาการ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเน้นการท างานร่วมกบัชุมชนให้มากข้ึน เพื่อร่วมกนัท างาน
นโยบายและการศึกษาของสถานศึกษา ดูแลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนจดัท างบประมาณ
ในรูปเงินอุดหนุน เพื่อจดัการศึกษาการบริหารบุคลจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จดักิจกรรมต่างต่าง
ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการเรียนรู้ตอ้งมีบทบาทรวมกนัดั้งน้ี  
 3.1 ส ารวจความตอ้งการคือ ส ารวจความต้องการการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการซักถาม
สังเกตส าภาษณ์ฯลฯเพื่อกระตุน้ความสนใจส ารวจความสนใจและพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน
เป็นรายบุคล  
 3.2 ก าหนดมาตรฐานคือการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานของการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้
การศึกษาตามความถนดัความสนใจและเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 3.3 การวางแผนการเรียนรู้คือ การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  
 3.4 กิจกรรมการเรียนรู้คือวิธีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์
วางแผนปฏิบติัจริง 
 3.5 การประเมินผลคือการประเมินประสบการต่างต่างของการจดักระบวนการเรียนรู้โดย
เนน้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 3.6 การสรุปผลการเรียนรู้คือการน าผลจากการประเมินมาใช้เพื่อพฒันาและปรับปรุง
ขอ้บกพร่องจากการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน  
 4. ดา้นจดัการส่งเสริมสนบัสนุนอ านวยความสะดวกให้ค  าปรึกษา แนะน าให้มีการประกนั
คุณภาพภายในท่ีทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมโดยผูบ้ริหารควรจะเป็นแกนน าในการจดัท า ธรรมนูญ
โรงเรียนและจดัท าแผนรวมทงัก ากบัติดตาม ให้มีการด าเนินการตามแผน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลท่ีผูมี้
ส่วนร่วมจะไดรั้บ 
 4.1 ผูเ้รียนและผูป้กครองมีหลกัประกนัและความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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 4.2 ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพมีการท างานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพและเนน้คุณภาพ ไดพ้ฒันาตนเองและผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เป็นท่ี
ยอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
 4.3 ผูบ้ริหารไดใ้ชภ้าวะผูน้ าและความรู้ความสามารถในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบมี
ความโปร่งใส เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบของผูป้กครองและ
ชุมชนตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 4.4 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดท้  างานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมเป็นผูท่ี้ท  า
ประโยชน์และมีส่วนร่วมพฒันาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา ให้แก่เยาวชนชุมชนร่วมกบั
ผูบ้ริหารและครูสมควรท่ีไดรั้บความไวว้างใจใหม้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.5 หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ให้สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพในการพฒันาตนเองซ่ึง
จะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากบัดูแลสถานศึกษาและก่อใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา 
 4.6 ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเ้ยาวชนท่ีดีมีคุณธรรมและศกัยภาพท่ีจะช่วยพฒันา
องคก์รและชุมชนสังคม ประเทศชาติต่อไป 
 จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีจะท าให้การจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัประสบผลส าเร็จ ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ดงั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนด
ไวใ้นความมุ่งหมายและหลักการ ซ่ึงต้องการให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต อยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข24 
 อรทยั มูลค า ไดก้ล่าวถึงบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยศึกษาและท าความเขา้ใจ
หลกัของการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีดงัน้ี 
 1. ใหค้วามส าคญัต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการ
ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางท่ีคณะครูตอ้งการสนใจและร้องขอมาใหค้วามรู้ตามแก่โอกาส 

                                         
 24ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนการพิมพ,์ 2543), หนา้ 9-57. 
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 3. ส่งเสริม สนบัสนุน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชใ้ห้มี
ปริมาณเพียงพอ 
 4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าของผูเ้รียนและการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อนทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางตลอดจนรายงานผลไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง25 
 สุรศักดิ์ ปาเฮ ไดก้ล่าวถึง ผูบ้ริหารมืออาชีพในยุคการปฎิรูปการศึกษา ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
บริบทต่างๆ ไปอยา่งมาในปัจจุบนั ควรมีลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. มองกวา้งมองไกลอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ 
สามารถท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง 
ดงันั้น ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ก าหนดนโยบาย
และวธีิท างานท่ีชดัเจน 
 2. สามารถท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ไวต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์กรทั้งใน
และนอกเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งรู้จกัวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาอีกดว้ย 
 4. ความสามารถในการจดัระบบส่ือสารให้ไดผ้ลเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดถึ้งทุก
ระดบัขององคก์รหน่วยงานสถานศึกษาผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เป็นอยา่งดี 
 5. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสามารถวางแผนบุคลากรสรรหา
คดัลอกก าหนดระบบงบประมาณความก้าวหน้าในอาชีพ การพฒันาทรัพยากรบุคคลและการ
วิเคราะห์ปัจจยัในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวคิด ทศันคติต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและน ามาเป็นขอ้มูล
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารสามารถท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติั 
เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง ไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้ม26 

                                         
 25อรทัย มูลค า , การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร : ทีพีพร้ินส์, 2542), หนา้ 14. 
 26สุรศกัด์ิ ปาเฮ, สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, (วารสารขา้ราชการครู, ตุลาคม 
- พฤศจิกายน, 2543), หนา้ 27-31.  
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 นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในอนาคตท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์และคณะ ได้กล่าวถึงบทบาทความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารและปรับปรุงวชิาการไว ้8 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบการพฒันาจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายของโรงเรียน เพื่อจะ
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการสอน 
 2. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัวางตวับุคคล เพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 3. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบในการจดัสรรเวลาและสถานท่ีเพื่อประโยชน์ของการสอน 
 4. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัหา จดัให้มีวสัดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของการศึกษาอยา่งสูงสุด 
 5. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุเป้าหมาย 
 6. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ทางดา้นการศึกษา 
 7. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบจดัโปรแกรมการอบรม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
 8. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบในการประเมินความตอ้งการของโรงเรียน27 
 สรุปจาก ความหมายของการบริหารสถานศึกษาจากขา้งต้นพอสรุปได้ว่าการบริหาร
สถาน ศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการพฒันาสังคมมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และในการท่ีคนท่ีอยูใ่นท่ีต่างๆ
มาอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและร่วมกนัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษา ซ่ึงการท ากิจกรรมนั้นๆจะบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างดีให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการบริหาร
สถานศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมี มีบทบาทนกัคิด ตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ คิดหาวิธีการ
ใหม่ในการท างาน ใหบ้รรลุเป้าหมายอยูเ่สมอทางวชิาการ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ี
จะสร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการอยู ่สมอ เป็นผูจ้ดัการท่ีเฉียบแหลม ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะ
ในการบริหาร เป็นนกัประสานเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทศัน์เกิดประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ปฏิบติัท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้ความเพียรพยายาม มีความมุ่งมัน่
อดทนท่ีจะท า งานให้บรรลุเป้าหมายสร้างผลงานอยา่งมีคุณภาพปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

                                         
 27สมหวงั พิธิยานุวฒัน์และคณะ, รายงานการวิจัยเอกสาร เร่ืองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ภาพการพิมพ,์ 2543), หนา้ 3-4. 
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กระบวนการบริหารโปร่งใสตรวจสอบได ้สถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นก็ข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น 
 

2.3 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
  การท่ีจะเป็นผูบ้ริหารท่ีดี มีความสามารถหรือท่ีเรียกวา่ ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพในยคุ 
แห่งการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงบริบทต่าง ๆ ไปอยา่งมากมายในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งมี
ทกัษะพื้นฐานต่าง ๆ ในการบริหาร  
 พนัส หันนาคินทร์ กล่าววา่ในการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นองคก์รของรัฐหรือองคก์รเอกชน 
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี จึงจะท าให้การ
ปฏิบติังานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงถือ
ไดว้า่ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาหน่วยงาน28 
 สรุปเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากขา้งตน้พอสรุปได้ดงัน้ีทฤษฎี
เก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอย่างมี
หลกัเกณฑ์มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ โดยใช้ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารเป็น
หัวใจส าคญัในการพฒันาหน่วยงาน โดยใช้ทกัษะ ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานท่ี
เฉพาะเจาะจงให้ส าเร็จ เช่น ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสอน ใชค้วามรู้
เฉพาะดา้นและความ สามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ วิธีการและเทคนิควิธี เพื่อการแก ้ปัญหาท่ี
เก่ียวพนักับหน้าท่ีเฉพาะด้าน ทกัษะในความเป็นผูน้ าทักษะในมนุษยสัมพนัธ์  ทักษะใน
กระบวนการหมู่พวก ทกัษะในการบริหารบุคคล ทกัษะในการประเมินผล ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบติั งานเป็นอย่างดี จึงจะท าให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.4 ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารหน่วยงานหรือองคก์าร เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ย การวางแผน
การจดัรูปงานและระบบก าลงัคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงานหรือองค์การนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิธีการปัจจยัหรือทรัพยากรเป็นวตัถุดิบส าหรับการ
ด าเนินงาน นอกจากน้ีแลว้ ความรู้ความสามารถและทกัษะของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะ

                                         
 28พนสั หนันาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : วฒันา
พานิช, 2529), หนา้ 68. 
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ส่งผล ต่อความส าเร็จของการบริหารหน่วยงานหรือองคก์าร ซ่ึงทกัษะท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการ
บริหารจดัการหน่วยงาน หรือองคก์ร มีดงัน้ี 
 2.4.1 ทกัษะด้านเทคนิควธีิ (Technical skill) 
 แคทซ์ กล่าวถึงวา่ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี (Technical skill) หมายถึง การท่ี ผูบ้ริหารสามารถ
ท างานดา้นท่ีเก่ียวกบักิจกรรมเฉพาะอย่าง ซ่ึงเก่ียวกบัวิธีการ กระบวนการและเทคนิควิธี อาศยั
ความรู้ การวิเคราะห์ และรู้จกัใช้เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ทกัษะน้ีเรียนรู้ได้ดว้ยการปฏิบติั
ระหว่างฝึกหรือเตรียมตวัเป็นผูบ้ริหาร เช่น การรู้จกัจดัตารางท างาน การท าทะเบียนนักเรียน
สามารถ ท าส ามะโนนกัเรียน เขา้ใจแบบฟอร์มทะเบียนและการบญัชีต่าง ๆ เทคนิควิธีวิธีสอนรู้จกั
ใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ทกัษะเชิงเทคนิควธีินั้น ผูบ้ริหารควรมีทกัษะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 1. ทกัษะดา้นการวางแผน (Planning skill) 
 2. ทกัษะด้านกระบวนการกลุ่มและการติดต่อส่ือความหมาย (Group process and 
communication skill) 
 3. ทกัษะดา้นการจดัการ (Management and organization skill) 29 
 นพพงศ์ บุญจิตราดุล ไดก้ล่าวรายละเอียดของทกัษะการบริหารใน ทกัษะดา้นเทคนิควิธีวิธี
ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารสามารถจดัท าแผนงานหรือโครงงานทางการศึกษาอย่างถูกต้องผูบ้ริหาร
สามารถจัดท าสถิติและแผนภูมิเก่ียวกับข้อมูลทางการศึกษาท่ีจ าเป็นได้อย่างชัดเจน ผูบ้ริหาร
สามารถท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมครูไดอ้ยา่งเรียบร้อยไม่ติดขดั 
 2. ผูบ้ริหารสามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับฐานะ กาลเทศะและ
สถานการณ์ ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการใชภ้าษาเขียนไดเ้ป็นอยา่งดีและอ่านเขา้ใจ
ง่าย 
 3. ผูบ้ริหารเขา้ใจระบบบญัชี ระเบียบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินของส านกังานและ
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ผูบ้ริหารเขา้ใจระเบียบการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีเก่ียวกบัการเงินของส านกังานและสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 

                                         
 29Katz, L. Robert. “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review, 
January - February, 1995, หนา้ 32-34 
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 5. ผูบ้ริหารตอ้งรู้ระเบียบงานสารบรรณและจดัท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย30 
 วิจิตร ศรีสะอ้าน ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารดา้น ทกัษะเชิงเทคนิค
วิธีวิธี (Technical skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีวิธีท่ีเหมาะสม ในการบริหาร 
งานใหบ้รรลุ ทกัษะทางเทคนิควธีิท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งมี ไดแ้ก่ทกัษะดา้นการวางแผน (Planning 
skill) ทกัษะทางดา้นกระบวนการกลุ่มหรือการติดต่อส่ือสารความหมาย (Group process and 
communication skill) 31 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ กล่าวถึงความหมายและแสดงความ คิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะ ทาง
เทคนิควิธีวิธี (Technical skill) หมายถึง ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี ความรู้ท่ีเช่ียวชาญและช านิ
ช านาญในกิจกรรมอยา่งหน่ึง32  
 สมยศ นาวีการ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมแนวความคิดของ แคทซ์ เก่ียวกบัทกัษะการบริหารดา้น
ทกัษะเทคนิควิธีวิธี หมายถึง ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงให้ส าเร็จ เช่น 
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสอน เป็นตน้ ทกัษะทางเทคนิควิธีจะเป็น
ความรู้เฉพาะดา้น และความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ วิธีการและเทคนิควิธี เพื่อการแก ้
ปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัหนา้ท่ีเฉพาะดา้น33 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ไดก้ล่าวถึง ทกัษะในดา้นเทคนิควิธี (Technical skill) คือ รู้วา่งานท่ี
จะตอ้งท าในหนา้ท่ีของตนมีอะไรบา้งและจะท างานนั้น ๆ อยา่งไร รวมทั้งบทบาทท่ีจะตอ้งการ
กระท าเพื่อใหง้านนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน34 
 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวถึง ทกัษะเชิงเทคนิควิธี (Technical skill) วา่ยงัคงจ าเป็น เพราะส่ิง
เหล่านั้นจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นวิชาชีพทางการบริการไดใ้นระดบัหน่ึงและเป็นส่ิงท่ีจะช่วย

                                         
 30นพพงศ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยก์ลางพิมพ์, 
2525), หนา้ 23-24. 
 31วิจิตร ศรีสะอา้น, เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและระบบบริหารการศึกษา กลุ่มที่ 1,    
อา้งแลว้, หนา้ 28-29. 
 32เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มหาบัณฑิตบริหาร
การศึกษากลุ่ม ที ่1, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539) , หนา้ 134. 
 33สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ผูจ้ดัการ, 2540 ), 
หนา้ 32. 
 34พนสั หนันาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 234. 
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ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีสามารถจะน าไปประยุกต์ใช้กบัสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานหรือ
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม35 
 2.4.2 ทกัษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ (Human skill) 
 มีผูก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นน้ี ดงัต่อไปน้ี คือ 
 แคทซ์ กล่าววา่ เป็นนกัวชิาการและนกัธุรกิจท่ีไดค้น้คิดวิธีการท่ี เรียกวา่ สามทกัษะ (Three 
skill method) ไดก้ล่าวถึงทกัษะดา้นน้ีเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน ดงัน้ี 
 ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ (Human skill) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารใน
การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชท้กัษะ ทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยา่งดี 
ผูบ้ริหารตอ้งท างานสัมพนัธ์กบับุคคลหลายประเภท ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางดา้นขนบธรรมเนียม
และวฒันธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ทศันคติและค่านิยม ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาพฤติกรรม
และพยายามเขา้ใจบุคคลทุกประเภท ตอ้งมีความเห็นใจผูอ่ื้น ทกัษะดา้นน้ีผูบ้ริหารจะศึกษาไดจ้าก
ประสบการณ์ ในการท างานและจากวิชาทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยา ศึกษาความตอ้งการ
ของมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ขวญั กระบวนการหมู่พวกและสังคมวทิยา36 
 แฮริส กล่าวว่าไดเ้สนอรายละเอียดของทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารในด้านมนุษย
สัมพนัธ์ ไวด้งัน้ีทกัษะทางมนุษยสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย 
 1. การเขา้อกเขา้ใจ (Emphasizing) 
 2. การรู้จกัสัมภาษณ์ (Interviewing) 
 3. การรู้จกัสังเกต (Observing) 
 4. การรู้จกัการน าอภิปราย (Leading discussions) 
 5. ความสามารถสะทอ้นความรู้สึกและคิดออกมา (Reflection feeling and ideas) 
 6. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย (Participating in discussions) 
 7. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing) 37 
 

                                         
 35วิโรจน์  สารรัตนะ , การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, 2545), หนา้ 211. 
 36 Katz, L. Robert. “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business, January - 
February, 1995, หนา้ 32-34. 
 37Harris, Ben M. Supervision Behavior in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs. New 
Jersey : Prentice Hall, 1985, หนา้ 21-22. 
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  ไพเซ่ย์ ไดแ้สดงทศันะต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารในดา้นน้ี วา่ ทกัษะดา้นมนุษย
สัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการกระตุน้ส่งเสริมใหค้นใชค้วามสามารถของเขาอยา่งเต็มท่ี เพื่องาน
และทุ่มเทใหก้บัองคก์ารท่ีเขาสังกดัอยู ่ทกัษะน้ียงัรวมถึงการสร้าบรรยากาศท่ีดีในการท างานเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลง ในทางท่ีพึงประสงค ์โดยใชว้ิธีท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อขวญัและก าลงัใจของ
บุคคลกรในองค์การและเป็นวิธีการท่ีทุกคนเขา้ใจชดัเจนพร้อมกนัช่วยให้บุคคลเหล่าน้ีเกิดความ
มัน่ใจวา่เขาสามารถปฏิบติังานได้38 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ กล่าวถึงความหมายและแสดงความ คิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทกัษะ
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ (Human skill) หมายถึง ทกัษะท่ีท างานกบับุคคล ทกัษะน้ีจะช่วยให้
ผูบ้ริหารท างานกบัปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ดว้ยการสร้างพลงัแห่ง
ความร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร39 
 สมยศ นาวีการ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมแนวความคิดของ แคทซ์ ไวเ้ช่นกนัวา่ทกัษะดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการท างานกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี การจูงใจ และการ
ก ากบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาภายในองค์การ ดงันั้นความสามารถทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์จะเป็น
ความเช่ียวชาญทางการเก่ียวพนักนักบับุคคลอ่ืน เช่น การจูงใจการประสานงาน การเป็นผูน้ า การ
ติดต่อ ส่ือสารภายในองค์การ การบริหารความขดัแยง้ ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์
สัมพนัธ์จะเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงออกและการกระตุน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ภายในองคก์าร เป็นตน้40 
 พนัส หันนาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงทกัษะในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ (Human skill) คือ การ
รู้จกัสร้างสัมพนัธภาพ ระหวา่งบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์าร รู้จกัใชท่ี้จะใชค้วามสามารถท่ี
มีอยูใ่นตวัครูแต่ละคน ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของโรงเรียน รู้จกัประพฤติตนให้เป็นท่ี
ยอมรับนบัถือแก่บรรดาครูและบุคคลอ่ืนในโรงเรียนและสังคมทัว่ไป41 
 ไชยา ภาวะบุตร ไดศึ้กษาหลกัการและทฤษฎีของ แคทซ์และสรุปทกัษะการบริหารในดา้น
น้ีวา่ ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งท างาน กบับุคลหรือกลุ่มบุคคลผูบ้ริหาร

                                         
 38Paisey, Alan. Organization and Management in Schools. New York : Longman, 
1981. หนา้ 43. 
 39เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มหาบัณฑิตบริหาร
การศึกษากลุ่ม ที ่1, นนทบุรี, อา้งแลว้, หนา้ 134. 
 40สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, อา้งแลว้, หนา้ 23-27. 
 41พนสั หนันาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้,หนา้ 234. 
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จะตอ้งมีภาวะผูน้ า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน รู้วิธีสร้าง
ทีมงานเพื่อให้การบริหารงานงานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้จะเห็นไดว้า่ทกัษะน้ีจะเก่ียวกบัคน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถและความสนใจของบุคคล
นั้น42 
 2.4.3 ทกัษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skill)  
 มีผูก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นน้ี ดงัต่อไปน้ี คือ 
 แคทซ์ เป็นนกัวิชาการและนกัธุรกิจท่ีไดค้น้คิดวิธีการท่ี เรียกว่า สามทกัษะ (Three skill 
method) ไดก้ล่าวถึงทกัษะดา้นน้ีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual skill) หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถ
เขา้ใจหน่วยงานของตนในทุกลกัษณ์และเห็นความสัมพนัธ์ของหน่วยงานของตนท่ีมีต่อหน่วยงาน
หรือองค์การอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้ใจว่า งานแต่ละหน้าท่ีในสถานศึกษาจะข้ึนต่อกนัและกนัและ
หากมีการเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ีหรือหน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ ส่วนใดส่วนหน่ึงของสถานศึกษา ก็จะระ
ทบกระเทือนถึงส่วนอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้กวา้งขวางในดา้นสังคมศาสตร์ประกอบดว้ย
สังคมวทิยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ความรู้ท่ีผูบ้ริหารจะไดท้กัษะน้ีมา 
ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาวิชาสามญั (General education) มากข้ึน เพื่อจะไดท้  างานให้มีประสิทธิภาพ 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด นั้นผูบ้ริหารควรมีทกัษะดงัต่อไปน้ี 
 1. การตดัสินใจ (Making decisions) 
 2. การขจดัความขดัแยง้ (Managing conflict) 43 
 แฮริส ไดเ้สนอรายละเอียดของทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารในดา้นความคิดรวบยอด  
ไวด้งัน้ี 
 ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ประกอบดว้ย 
 1. การมองเห็นภาพพจน์โดยส่วนรวม (Visualizing) 
 2. การวเิคราะห์ (Analyzing) 
 3. การวนิิจฉยั (Diagnosing) 
 4. การรู้จกัสังเคราะห์ (Synthesizing) 

                                         
 42ไชยา  ภาวะบุตร, หลักทฤษฎี และการปฎิบัติการบริหารการศึกษา , (สกลนคร : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2546), หนา้ 37.  
 43Katz, L. Robert. “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review, 
January - February, 1995, หนา้ 32- 35. 
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 5. การรู้จกัวพิากษว์จิารณ์ (Criticizing) 
 6. การรู้จกัใชค้  าถาม (Questioning)44 
 ไพเซ่ย์ แสดงทศันะต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารดา้นดา้นความคิดรวบยอด ดงัน้ี 
ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด เป็นความสามารถในการเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ อยา่งดีโดยเขา้ใจรายละเอียด
ของเร่ืองนั้นทั้งหมดและยงัสามารถเขา้ใจอีกวา่ เร่ืองดงักล่าว เก่ียวโยงกบัเร่ืองอ่ืนอยา่งไร45 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดจ้  าแนกรายละเอียดของทกัษะท่ีผูบ้ริหารดา้นความคิดรวบยอด 
ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารควรรู้จกัก าหนดนโยบาย จุดประสงค์และขอบเขตของงานท่ีแน่นอนในการ
ปฏิบติังาน 
 2. ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการวเิคราะห์งานของตนเองและของผูอ่ื้นได ้ดงัน้ี 
 2.1 ผูบ้ริหารควรมีความรู้เก่ียวกับหน่วยงานทั้งหมดท่ีตนเองปฏิบติัและรู้ว่า
หน่วยงานมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 2.2 หน่วยงานมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 2.3 ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัวินิจฉยัวา่ถา้เปล่ียนแปลงระบบหน่วยงานยอ่ยหน่วยหน่ึง
ใด แลว้จะมีผลกระทบอยา่งไรบา้งต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 2.4 ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่าง ๆผูบ้ริหารจะตอ้ง
เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงั 
 2.5 ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน 
 2.6 ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาของชาติทุก
ระดบั 
 2.7 ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตวัอยา่งและวิธีการบริหารท่ี
ไดพ้บเห็นและศึกษามา และน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.8 ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองหลกัสูตรทัว่ ๆ ไป ทุกระดบัชั้นท่ีจะข้ึนใน
สถานศึกษาของตน 

                                         
 44Harris, Ben M, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. Englewood Cliffs. New 
Jersey : Prentice Hall, 1985, หนา้ 21-22. 
 45Paisey, Alan, Organization and Management in Schools, New York : Longman, 
1981, หนา้ 43. 
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 2.9 ผูบ้ริหารสามารถประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ
บุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง46 
 พนัส หันนาคินทร์ ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองเดียวกนัน้ีวา่ ทกัษะในดา้นความคิดรวบ
ยอด คือ การเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
การเขา้ใจ มองเห็นแนวโนม้ของความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเป็นผูมี้สายตาไกลพอท่ีจะมองหยัง่รู้
ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อ
การท างานในโรงเรียนหรือองคก์ารท่ีตนเป็นผูบ้ริหาร47 
 วจิิตร ศรีสะอ้าน ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหาร ทกัษะดา้นความคิดรวบ
ยอด (Conceptual skill) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการเขา้ใจหน่วยงาน ในลกัษณะเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานท่ีตนบริหารและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทกัษะเชิงความคิดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การตดัสินใจ (Making 
decisions) การขจดัความขอ้งใจ (Managing conflict)48 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์กล่าวถึงความหมายและแสดงความ คิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะด้าน
ความคิดรวบยอด (Conceptual skill) หมายถึง ความสามารถท่ีจะประสานส่ิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและ
สามารถท่ีจะมองเห็นองคก์ารในภาพรวม แคทซ์เสนอแนะวา่ การท่ีจะมองเห็นองคก์ารในภาพรวม
ไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งรู้ถึงการพึ่งพาอาศยักนัของส่วนต่าง ๆ หรือหนา้ท่ีต่าง ๆ ขององคก์ารและเขา้ใจ
การเปล่ียนแปลงในส่วนหน่ึงจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืน ๆอยา่งไรบา้ง49 
 พนัส หันนาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงทกัษะด้านด้านความคิดรวบยอด ไวด้งัน้ีทกัษะในดา้น
ความคิดรวบยอด (Conceptual skill) คือการเขา้ใจโครงสร้างสัมพนัธ์ ระหวา่งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองคก์าร การเขา้ใจและมองเห็นแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีจะ เกิดข้ึน เป็นผูมี้สายตาไกลท่ี
จะหยัง่รู้ถึงผลกระทบต่อการท างานในโรงเรียนหรือองคก์ารท่ีตนเป็นผูบ้ริหาร50 

                                         
 46นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ หลกัการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 23-24. 
 47พนสั หนันาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 75-76. 
 48วิจิตร ศรีสะอา้น, เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและระบบบริหารการศึกษา กลุ่มที่ 1,    
อา้งแลว้, หนา้ 28-29. 
 49เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มหาบัณฑิตบริหาร
การศึกษากลุ่ม ที ่1, อา้งแลว้, หนา้ 134. 
 50พนสั หนันาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 234. 
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 ไชยา ภาวะบุตร ได้ศึกษาหลกัการและทฤษฎีของ แคทซ์ ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับ
ทกัษะการบริหารในด้านน้ี ดงัน้ี ทกัษะด้านความคิดรวบยอด เป็นทกัษะท่ีผูบ้ริหารจะสามารถ
มองเห็นภาพรวมในองค์กรและสามารถท่ีจะมองเห็นและเขา้ใจในความซับซ้อนภายในองค์การ 
สามารถท่ีจะผสมผสานเช่ือมโยงต่างๆขององค์ให้เข้ามาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและตลอดจน
สามารถท่ีจะมองเห็นส่วนดอ้ยขององคก์ารท่ีจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆภายในองคก์าร จะเห็นว่า
ทักษะน้ีจะเก่ียวข้องกับความสามารถของผู ้บริหารท่ีจะมองเห็นภาพรวมขององค์การจาก
องคป์ระกอบยอ่ยๆ ภายในองคก์ารและสามารถน ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ51 
 พนัส หันนาคินทร์ กล่าวว่า การบริหารท่ีจะบรรลุความส าเร็จ ตอ้งมีระดบัของความ
เช่ียวชาญท่ีสูงทั้งสามด้านและทกัษะแต่ละอย่างจะมีความส าคญัแตกต่างกนัไป ตามระดบัการ
บริหารในองค์การด้วย ทกัษะทางเทคนิควิธีวิธีจะมีความส าคญัน้อยท่ีสุดต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
ทกัษะทางเทคนิควิธีจะมีความส าคญัมากท่ีสุดกบัผูบ้ริหารระดบัตน้และผูป้ฏิบติังานทัว่ไป ในทาง
กลับกันทกัษะทางความคิดรวบยอดจะมีความส าคญัมากท่ีสุดกับผูบ้ริหารระดับสูง เพราะว่า 
แผนงาน นโยบายและการตดัสินใจเกิดข้ึน ณ ระดบัน้ี ท่ีจะตอ้งเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงของ
กิจกรรมหน่ึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนอย่างไรบ้าง ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์จะมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนัในผูบ้ริหารทุกระดบั เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขดัแยง้และขวญัก าลงัใจใน
การท างานทุกระดบั52 ดงัแสดง ในแผนภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.1 แสดงทกัษะ 3 ด้านทางการบริหารทีจ่ าเป็นของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 

 
 

                                         
 51ไชยา ภาวะบุตร, หลกัทฤษฎ ีและการปฎบิัติการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 37. 
 52พนสั หนันาคินทร์, หลกัการบริหารโรงเรียน, อา้งแลว้, หนา้ 75-76. 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
ผูบ้ริหารระดบักลาง 
 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
 

                                                       ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
 
                                ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 
 
ทกัษะดา้นเทคนิค 
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 ดงันั้น ผูบ้ริหารจะท าใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จเพียงใดข้ึนอยูก่บัทกัษะ 3 ดา้น คือ ทกัษะ 
ทางดา้นเทคนิควธีิ ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทางความคิดรวบยอด  
 จากแนวความคิดของนักการศึกษากล่าวในข้างต้นสรุปได้ว่า ผู ้บริหารท่ีจะบรรลุ
ความส าเร็จเก่ียวกบัการบริหารงานจะ ตอ้งใชท้กัษะการบริหารโดยมีระดบัของความเช่ียวชาญท่ีสูง
ทั้งสามดา้นและทกัษะแต่ละอยา่งจะมีความส าคญัแตกต่างกนัไป ตามระดบัการบริหารในองคก์าร
ดว้ย ทกัษะทางเทคนิควิธีวิธีจะมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดต่อผูบ้ริหารระดบัสูง ทกัษะทางเทคนิควิธีจะ
มีความส าคญัมากท่ีสุดกบัผูบ้ริหารระดบัตน้และผูป้ฏิบติังานทัว่ไป ในทางกลบักนัทกัษะทาง
ความคิดรวบยอดจะมีความ ส าคญัมากท่ีสุดกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพราะวา่ แผนงาน นโยบายและ
การตดัสินใจเกิดข้ึน ณ ระดบัน้ี ท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่การเปล่ียนแปลงของกิจกรรมหน่ึงมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมอ่ืนอยา่งไรบา้ง ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์จะมีความส าคญัเท่าเทียมกนัในผูบ้ริหาร
ทุกระดับท่ีกล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี ในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีทกัษะของผูบ้ริหารใน 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์สัมพนัธ์
สัมพนัธ์และดา้นความคิดรวบยอด  
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ี่ศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 ได้บญัญติัสิทธิและ
เสรีภาพ ดา้นการศึกษาของปวงชนชาวไทยไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและ
ในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3)ได้ก าหนดให้รัฐจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี 
ภายในเวลาห้าปีหลงัจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดงันั้นรัฐจะตอ้งด าเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บญัญติัไวแ้ละตอ้งเตรียมการให้พร้อม ท่ีจะจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใชจ่้าย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายการศึกษา
ฉบบัแรก ของไทยท่ีก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ตอ้งจดัให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศกัราช 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 ตั้งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานข้ึน ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั ศึกษาดงักล่าวตอ้งยุบมารวมกนัหน่วยงานดงั
กล่าวคือ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามญัศึกษาและกรมวชิาการ 
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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เป็นการรวม 3 หน่วยงานเดิม คือ ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั และส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดัเขา้ดว้ยกนั
เพื่อใหก้ารศึกษามีความเป็นเอกภาพและใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ 
แบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศจ านวน 185 เขต ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ครอบคลุมพื้นท่ี 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหว้ยแถลง อ าเภอจกัราช อ าเภอบา้นหนองบุญมาก อ าเภอโชค
ชยั และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัจ านวนทั้งหมด 176 โรงเรียน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูท่ี่อาคารถนนเพชรมาตุคลา ต าบลบวั อ าเภอ
จกัราช จงัหวดันครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวนัออกจงัหวดันครราชสีมา ระยะห่างจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 280 กิโลเมตรห่างจากจงัหวดันครราชสีมา 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดอ าเภอพิมาย ทิศตะวนัออก ติดอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์อ าเภอชุมพวง ทิศใต้
ติดอ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ทิศตะวนัตก ติดอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดก้ าหนดภารกิจวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ในการ
ด าเนินงานไวด้งัน้ี 
 1. ภารกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการก ากบัดูแลส่งเสริมสนบัสนุน การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นของรัฐบาล จ านวน 176 แห่ง  
 2. วิสัยทศัน์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นองคก์รหลกัท่ีสังคมไทย
คาดหวงัและเช่ือมัน่มากท่ีสุด ในการวางรากฐานดา้นคุณธรรมและคุณภาพ ของประชากรวยั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการด าเนินชีวติท่ีมีความสุขอยา่งพอเพียง ในสังคม 
 3. พนัธกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดก้ าหนดพนัธกิจในการ
บริหารจดัการศึกษาไวด้ังน้ี สร้างหลักประกันให้แก่ประชากรวยัการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3
เร่ือง หลกัประกนัคุณธรรม หลกัประกนัคุณภาพ หลกัประกนัการมีชีวติท่ีมีความสุขอยา่งพอเพียง 
 4. เป้าประสงค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดก้ าหนดเป้าประสงคใ์น
การด าเนินงานไวด้งัน้ีประชากรวยัการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอย่างพอเพียง 
ตามควรแก่วยั ไม่บิดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ประชากรวยัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง มีความรู้ ทกัษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประชากรวยัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีทกัษะและมีภูมิคุมกนัเพียงพอในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขในสังคม 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดด้ าเนินการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ เพื่อ
หาจุดเนน้ท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนและตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยเร็วใน4 ดา้นดงัน้ีคือ นกัเรียนอ่านออก
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เขียนได ้มีนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนไดม้าตรฐาน ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ53 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชโลม เล็ดลอด ได้ท าการวิจยัเพื่อศึกษาทกัษะการบริหารของ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทศันะของครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่ 
ทกัษะดา้นเทคนิควิธีวิธี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด อยู่ใน 
ระดบัสูง 54 
 อุทัย วิจิตรเจริญ ท าการวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร หัวหนา้หมวดวิชาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสามญัศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ การใชท้กัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากตามล าดบัดงัน้ี ทกัษะทางความคิด 
ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิควิธีและพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกนัมีการใชท้กัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั55 
 มานิตย์ คณะวาปี ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบัจาก
มากคือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน มธัยมศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้
ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  เป็นผูมี้บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและความ

                                         
 53ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, แบบสรุปจ านวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2554, (นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, 2555), หนา้ 1-6. 
 54ชโลม เล็ดลอด, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของครู
สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 116 หนา้. 
 55อุทยั วิจิตรเจริญ, “ทกัษะการบริหารของหัวหน้าหมวดวิชาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสามญัศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 110 หนา้. 
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เจริญกา้วหนา้ของโรงเรียน ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารโรงเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บั
สมรรถภาพของผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถความช านาญ หรือทกัษะในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น ใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นกัเรียน
บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าหน้าท่ีของตนได้ดีเพียงใด จะ
บริหารงานให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัทกัษะพื้นฐาน 3 ประการ 
ดงัน้ี ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะรู้จกัวิธีการท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ  มี
ความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆมีความสามารถใน
การพูดและเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจในการจดัท าระบบการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การบริหารงบประมาณ การประเมินผล สามารถจดัล าดบัเร่ืองจดัล าดบัของปัญหาเป็น  จดัท า
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์
สัมพนัธ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ
และจูงใจสมาชิกในกลุ่ม สามารถเขา้กบัผูร่้วมงานและชุมชนได ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมี
ส่วนร่วมในสังคม ให้ความส าคญัต่อผูร่้วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างาน ให้ความ
ช่วยเหลือผูร่้วมงาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สามารถสะทอ้น
ความรู้สึกและความคิดออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้
เกิดข้ึนในโรงเรียนให้ทุกคนในองคก์ารร่วมภูมิใจในผลส าเร็จของงานร่วมกนั ทกัษะดา้นความคิด
รวบยอด ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและขอบข่ายของงาน มี
ความรู้ในหน่วยงานของตนทั้งหมดวา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร รู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของ
ชุมชน เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั  รู้จกัเปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและ
วิธีการบริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม เขา้ใจถึงความตอ้งการงบประมาณ มี
ความรู้เร่ืองหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน มีการวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสม56 
 สมยศ ภูฆัง ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามแนวคิดทกัษะการบริหารของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ 3 พบวา่ทกัษะการบริหาร
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนสังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ดา้นเทคนิควธีิ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทกัษะการบริหารของ

                                         
 56มานิตย ์ คณะวาปี, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3”, รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2546, 132 หนา้. 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก57 
 สมโชค ยินดีสุข ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารตามทศันะของขา้ราชการครู
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารใชท้กัษะการ
บริหารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั คือทกัษะทางความคิด ทกัษะทางมนุษย์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิควิธีและพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั มีการใชท้กัษะการบริหารตามทศันะของครู
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัจากการศึกษางานวิจยัทั้งภายในและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวกบัทกัษะการ
บริหารงานทั้ง 3 ดา้น คือทกัษะทางความคิด ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะทาง
เทคนิควิธี จะเห็นไดว้า่ทั้งผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ ให้ความเห็นวา่มีความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อ
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นอยา่งยิง่ เพื่อใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหาร
จึงต้องมีทกัษะทางการบริหารงานทั้งทกัษะทางความคิดทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และ
ทกัษะทางเทคนิควธีิ ดงักล่าวขา้งตน้58 
 นพรัตน์ ศรีจ านงค์ ได้วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ดา้นทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .0559  
 
 

                                         
 57สมยศ ภูฆงั, “การศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี), 2546, 113 หนา้. 
 58สมโชค ยนิดีสุข, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารตามทศันะของครูสังกดัส านกังานการ 
ประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 107 หนา้. 
 59นพรัตน์ ศรีจ านงค์,  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเลย), 2547, 108 หนา้. 
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 กิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพชยั
เขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น60  
 เทียนชัย ธรรมสุวรรณ วิจัยเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิควิธีวิธี และด้านมนุษย์สัมพนัธ์
สัมพนัธ์สัมพนัธ์ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญั จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู ทั้งโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.05 ผูบ้ริหารมีประสบการณ์มากมีทกัษะการบริหารงานมากกว่าผูบ้ริหารมีประสบการณ์น้อยทุก
ดา้น61 
 รุ่งทิวา ธรณี วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี
วธีิและทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของสถานศึกษากบัวุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่อทกัษะการบริหารงานโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .0562 
 ศักดิ์ศรี สนจิตร์ วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบ
ยอดและทกัษะดา้นเทคนิควิธีวิธี เม่ือเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า

                                         
 60ก่ิงแกว้ เพญ็สุริยะ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์), 2549, 129 หนา้. 
 61เทียนชยั ธรรมสุวรรณ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2549), 125 หนา้. 
 62รุ่งทิวา ธรณี, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม), 2549, 136 หนา้. 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงมีทกัษะการบริหารงานมากกวา่ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ .05 63  
 ไพบูลย์ สุขเจริญ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการบริหารโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์
สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดและทกัษะดา้นเทคนิควิธีวิธี จ  าแนกตามประสบการณ์น้อย
และประสบการณ์มากโดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเทคนิควิธีวิธี ดา้นความคิดรวบยอดของหน่วยงานมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 ส่วนดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ มีความแตกต่างกนั
อยา่งไมมีนยัส าคญัทางสถิติ64 
 จ าเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ ได้วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ไดแ้ก่ ดา้น
ความคิดรวบยอด ด้านเทคนิควิธีวิธีและด้านมนุษย์สัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ อยู่ในระดับมาก 
จ าแนกตามวุฒิและขนาดของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ65  
 จ าลอง วารี ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอสนามชยัเขต
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

                                         
 63ศกัด์ิศรี สนจิตร์, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์), 2549, 93 หนา้. 
 64ไพบูลย์ สุขเจริญ, “ทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 149 หนา้. 
 65จ าเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ, “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2550, 120 หนา้. 
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ระดบัมาก จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ระดบั .05 จ  าแนกตามวฒิุการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .0566 
 ทนงศักดิ์  เจริญชัย ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 2 
ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และรายดา้น การใช้ทกัษะทางเทคนิควิธี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การใช้
ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์และการใช้ทกัษะความคิดรวบยอด  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .0167  
 นิพนธ์ อนันตชาติ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะ
ของขา้ราชการครูในอ าเภอเมืองชลบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1ผลการวิจยัพบว่า 
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะเทคนิควิธีวิธีและด้านความคิดรวบยอดแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 ส่วนทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ระดบั .0568 
 พัชรา อุดมผล ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานวิชาการในสถานสังกดัศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 

                                         
 66จ าลอง วารี, “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอสนามชยัเขตส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 121 หนา้. 
 67ทนงศกัด์ิ เจริญชัย, “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2550, 102
หนา้. 
 68นิพนธ์ อนันตชาติ, “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขา้ราชการครูในอ าเภอเมืองชลบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 123 หนา้. 
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โดยภาพรวมและรายด้านทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะการตั้งเป้าหมาย 
รองลงมาคือทกัษะการตืดต่อส่ือสารและค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ทกัษะการประเมินผลและใหร้างวลั69 
 สมสมัย ผลารักษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .0570 
 สุพรรณิการ์ พลายน้อย  ได้วิจัย เ ร่ือง ทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอเมืองสระแกว้สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีวิธี ดา้น
มนุษย์สัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์และด้านความคิดรวบยอด จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แยกเป็นรายดา้นมีดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์เท่านั้น
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครู ทั้งโดยรวมและราย
ดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ71 
 ธานี ช้ันบุญ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะด้านเทคนิควิธี ทกัษะด้าน

                                         
 69พชัรา อุดมผล, “ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
วิชาการในสถานสังกดัศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั:  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 162 หนา้. 
 70สมสมยั ผลารักษ,์ “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2550, 142 หนา้. 
 71สุพรรณิการ์ พลายนอ้ย, “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน 
เภอเมืองสระแก้วสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 122 หนา้. 
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มนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ และทกัษะความคิดรอบยอด จ าแนกตามประสบการณ์ท างานโดยภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0572 
 ปนัดดา ทิพย์สุขได้วิจยัเร่ือง  ทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผลการวิจยัพบว่า จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมดา้น
เทคนิควิธีวิธี ดา้นความคิดรวบยอดและ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์สัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบ้ริหารจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีทกัษะการบริหารมากกว่า
ผูบ้ริหารจากโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 73 
 พสิมัย แก้วเช้ือ ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูท่ีมีต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก จ าแนกตามต าแหน่ง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามเพศมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานมีความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
กนั จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0574 
 ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรัพย์ ไดว้จิยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เอกชนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารงานทั้ง 3 ดา้น
ได้แก่ ทกัษะด้านเทคนิควิธี ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะความคิดรอบยอด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดบั
มากทุกด้าน ส่วนผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารจ าแนกตามขนาดของ

                                         
 72ธานี ชั้นบุญ, “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ)์, 2551, 136 หนา้. 
 73ปนัดดา ทิพยสุ์ข, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สระแกว้”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 
2551, 126 หนา้. 
 74พิสมยั แก้วเช้ือ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2552, 123 หนา้. 
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โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ โดยภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทกัษะการบริหารงานดา้นเทคนิควธีิมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ส่วนทกัษะการบริหารงานดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ และดา้นความคิดรอบยอด มี
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0575  
 จากผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัทกัษะ
ทางการบริหารทั้ง 3 ดา้น คือ ทกัษะดา้นเทคนิควธีิ ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์และทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอด จะเห็นได้ว่าผู ้บริหาร ครูอาจารย์ให้ความเห็นชอบว่ามีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการ
บริหารงานทุกดา้น 
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 การวจิยัเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดทฤษฎี 3 ทกัษะของ แคทซ์ 76 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 75ศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์, “ทักษะการบริหารของผู ้บริหารโรงเรียน เอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : 
มหาวทิยาลยันเรศวร), 2552, 119 หนา้. 
 76Katz, L. Robert. “Skills of an Effective Administration,” Harvard Business Review. 
January - February, 1995 , หนา้ 33-42. 



 50 

     ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถานภาพในการท างานและ
ขนาดของสถานศึกษา 

1.  สถานภาพในการท างาน 
      1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
      1.2  ครูผูส้อน      
 2.   ขนาดของสถานศึกษา 
      2.1  ขนาดเล็ก 
      2.2  ขนาดกลาง 
      2.3  ขนาดใหญ่ 

 

ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

นครราชสีมา เขต 2  มีทกัษะด้าน
การบริหาร 3  ด้าน 

   1.  ทกัษะดา้นเทคนิค 
   2. ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์   
   3.  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด   



 
 

 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมาเขต 2จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
จ  านวน 1,877 คน  
 3.1.2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 1,877 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample 
size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 319 คน และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจาย
ไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึง

                                         
 1บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43-46. 
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ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลากแบบไม่ใส่คืนเพื่อให้ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 76 77 50 203 13 13 8 34 

ครูผูส้อน 384 750 540 1,674 65 128 92 285 

รวม 460 827 590 1,877 78 141 100 319 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพใน
การปฏิบติังานในสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ใช้ส าหรับรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical 
skill) ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human skill) ทกัษะความคิดรวบยอด (Conceptual skill) แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั คือ  
 5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
 3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้าง เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัผูว้ิจยัได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีการกก าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปรท่ีศึกษา 3 ดา้นไวใ้นบท
ท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละ
ด้านนั้นได้ข้อค าถามแต่ละด้าน ดังน้ี 1)ด้านเทคนิค (Technical skill) มี 17 ขอ้ 2) ด้านมนุษย ์
(Human skill) มี 16 ขอ้ 3)ทกัษะความคิดรวบยอด (Conceptual skill) มี 13 ขอ้  
 3.3.2 หาค่า IOC โดย น าแบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารย์ ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญได้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเชิงเน้ือหา(Content validity) จ  านวน 3 ท่านไดแ้ก่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร ศึกษาวิธีโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดการหา
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ( item -objective congruence: IOC) 
ซ่ึงค่าIOC ของแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี มีค่า อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 
 3.3.3 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability)โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ไปทดลองใช้ (Try out) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
30 คนแลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่(reliability)ของแบบสอบถามเป็นราย
ดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบาค 
(Cronbach)ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเทากับ โดยเกณฑ์ค่าความ
เช่ือมัน่มีค่า เท่ากบั 0.93 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได(้ดูผลการวเิคราะห์ในภาคผนวก ฉ) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำง 3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 
 

กำรส่งเริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ค่ำควำมเช่ือมั่น ( Reliability ) 

1. ดา้นเทคนิค  0.87 

2. ดา้นมนุษย ์ 0.91 

3. ทกัษะความคิดรวบยอด  0.88 

โดยรวม 0.93 
 

  3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง และด าเนินการในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี  
 3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน   
ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัและขอความ
ร่วมมือครูผูส้อนตอบแบบสอบถาม  
 3.4.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 319 ชุด 
 3.4.3 ผูว้ิจยัน าส่งหนงัสือจากมหาวิทยาลยัมหากุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อ ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยเก็บรวมรวบขอ้มูลดว้ยตนเอง 319 ไดรั้บกลบัคืนมา 319 ชุด คิดเป็นร้อยละ
100 ใชเ้วลา 30 วนั  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 319 ชุด 
 3.4.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมาย2 ดงัน้ี  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทีมีสถานภาพ
ท างานต่างกนัและมีต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้ค่าที (t – test แบบ Independent 
samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกนัต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test One way 
ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 3.5.5 วิเคราะห์เก่ียวกับข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) 
 

                                         
 2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 43-46. 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 ใน 3 ดา้นคือ ทกัษะดา้นเทคนิควิธี ทกัษะดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์ และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด และเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จ านวน 1,877 คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 319 คน และเพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค ์และสมมติฐานการ
วจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2. ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test  
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 319 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพ   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.70 
 ครูผูส้อน 285 89.30 

รวม 319 100 

ขนาดของสถานศึกษา   
 ขนาดเล็ก 78 24.50 
 ขนาดกลาง 141 44.20 
 ขนาดใหญ่ 100 31.30 

รวม 319 100 
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 ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
กลุ่มตวัอย่าง 319 คนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพเป็นครูผูส้อน จ านวน 285 คน (ร้อยละ 89.30) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน (ร้อยละ 10.70) และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 44.20) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ (ร้อยละ 31.30) และสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 24.50)  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ
วิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
2) ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายปรากฏดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทักษะ
ด้านเทคนิค ดังแสดงในตารางที ่4.2  

 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ทกัษะด้านเทคนิค 

 

ข้อที่ ทกัษะด้านเทคนิค X  S.D. แปลผล 
1. ผู ้บ ริหารจัดท าแผนปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียน 
4.11 0.7 มาก 

2. ผูบ้ริหารจดัท าสถิติและแผนภูมิเก่ียวกบัขอ้มูลทางการศึกษา
ของโรงเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.03 0.69 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนและ
เป็นแบบอยา่งแก่ครูได ้

4.25 0.71 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ทกัษะด้านเทคนิค (ต่อ) 
 

ข้อที่ ทกัษะด้านเทคนิค X  S.D. แปลผล 
5. ผูบ้ริหารสั่งการและมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจถูกตอ้งชดัเจน 4.08 0.75 มาก 
6. ผูบ้ริหารจัดหาวสัดุอุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนได้

เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 
4.31 0.68 มาก 

7. ผูบ้ริหารจดัระบบการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ได้
อยา่งถูกตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.12 0.79 มาก 

8. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบการเงิน 3.97 0.68 มาก 
9. ผูบ้ริหารสามารถก าหนดมาตรฐานการท างานของบุคลากรใน

โรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.92 0.8 มาก 

10. ผูบ้ริหารพฒันาวธีิการเสนอรายงานความกา้วหนา้ขอนกัเรียน
ไปยงัผูป้กครอง 

4.11 0.7 มาก 

11. ผูบ้ริหารเตรียมและจดัท ารายงานการปฏิบติังานเสนส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

4.23 0.63 มาก 

12. ผูบ้ริหารเสนอขอ้มูลข่าวสารต่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนอยา่งเหมาะสม 

4.15 0.7 มาก 

13. ผูบ้ริหารมีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยูเ่สมอ 4.07 0.8 มาก 
14. ผู้บ ริหารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.86 0.81 มาก 

15. ผูบ้ริหารฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหส้ามารถท างานแทนได้ 3.92 0.74 มาก 
16. ผูบ้ริหารรวบรวมขอ้มูลและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อ

ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบติังาน 
4.05 0.7 มาก 

17. ผูบ้ริหารวางแผนการประชาสัมพนัธ์ไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
งานของโรงเรียน 

4.21 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.48 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ทกัษะดา้นเทคนิค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มี
ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมสูงสุดคือผูบ้ริหารจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ( X =4.31) รองลงมาคือ
ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีประธานในการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X =4.30) และผูบ้ริหาร
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนและเป็นแบบอยา่งแก่ครูได ้(X =4.25) ส่วนขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(X =3.86) 
 4.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ด้านเทคนิค จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทกัษะด้านเทคนิค จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ทกัษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ทกัษะด้านเทคนิค 34 4.48 0.30 285 3.90 0.44 15.38** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทกัษะดา้นเทคนิค แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 4.3.3 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทักษะด้านเทคนิค 
จ าแนกขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.4 
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ตารางที ่4.4 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ทกัษะด้านเทคนิค จ าแนกขนาดสถานศึกษา 

 

 
ทกัษะด้าน
เทคนิค 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.16 4.13 3.81 ระหวา่งกลุ่ม 2 4.97 2.49 11.28* 0.00 
ภายในกลุ่ม 316 86.13 0.22 

รวม 318 91.09  
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ดา้นเทคนิค จ าแนกขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ทกัษะด้านเทคนิคจ าแนกขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.16 4.13 3.81 
ขนาดเล็ก 4.16  0.03 0.35** 

ขนาดกลาง 4.13  - 0.32** 
ขนาดใหญ่ 3.81  - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ดา้นเทคนิควิธี จ  าแนกขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดย
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ครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ มีระดบัพฤติกรรม สูงกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และขนาดกลางนอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทักษะ
ด้านมนุษย์ ดังแสดงในตารางที ่4.6  
 
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2  ทกัษะด้านมนุษย์ 

 

ข้อที่ ทกัษะด้านมนุษย์ X  S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนตามสถานการณ์อยา่ง

เหมาะสม 
4.32 0.76 มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานตามความถนดัและความสามารถ 

4.22 0.8 มาก 

3. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและยกยอ่งผูร่้วมงาน 3.96 0.78 มาก 
4. ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเองกบัทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ 4.07 0.84 มาก 
5. ผูบ้ริหารมีเวลาใหก้บัทุกคนในการใหค้  าปรึกษาอยา่งจริงใจ 4.31 0.75 มาก 
6. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นและ

ร่วมตดัสินใจตามความเหมาะสม 
4.25 0.72 มาก 

7. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่ม
ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.18 0.78 มาก 

8. ผูบ้ริหารแสดงความช่ืนชมและยกยอ่งชมเชยผูร่้วมงานท่ี
ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย
ความจริงใจ 

4.23 0.74 มาก 

9. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การพบปะสังสรรคก์นันอกเวลาเพื่อสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งบุคลากรระดบัต่าง 

3.96 0.85 มาก 

10. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าการอภิปรายท่ีสามารถจูงใจใหค้นมี
ความเห็นคลอ้ยตามได ้

3.95 0.71 มาก 

11. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 3.88 0.87 มาก 



64 
 

ตารางที ่4.6  ผลการวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2  ทกัษะด้านมนุษย์ (ต่อ) 
 

 

ข้อที่ ทกัษะด้านมนุษย์ X  S.D. แปลผล 
12 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจแก่ผูร่้วมงานในโอกาสต่างๆ

ตามความเหมาะสม 
4.03 0.79 มาก 

13 ผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ผูร่้วมงานไดอ้ยา่งมีผลดี 

3.74 0.89 มาก 

14 ผูบ้ริหารใหโ้อกาสแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนรับผดิชอบใน
การบริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.11 0.75 มาก 

15 ผูบ้ริหารจดัระบบการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.26 0.67 มาก 

16 ผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนมาใชใ้นการบริหารงานโรงเรียนอยูเ่สมอ 

4.27 0.68 มาก 

รวม 4.11 0.56 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ด้านมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับ
พฤติกรรม อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมสูงสุดคือ ผูบ้ริหารปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืน
ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ( X =4.32) รองลงมาคือผูบ้ริหารมีเวลาให้กับทุกคนในการให้
ค  าปรึกษาอยา่งจริงใจ (X =4.31) และผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนอยู่เสมอ ( X =4.27) ส่วนข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมต ่าสุด คือ
ผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมงานไดอ้ยา่งมีผลดี (X =3.74)  
 4.3.5 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทักษะ
ด้านมนุษย์ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทกัษะด้านมนุษย์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ทกัษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ทกัษะด้านมนุษย์ 34 4.53 0.27 285 3.89 0.56 15.22** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.7 ผลการเปรียบเทียบ ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ทกัษะดา้นมนุษย ์จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 4.3.6 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทักษะด้านมนุษย์ 
จ าแนกขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.4 
 
ตารางที ่4.8 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ทกัษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์ จ าแนกขนาดสถานศึกษา 

 

ทกัษะด้าน
มนุษย์ 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.15 4.10 4.02 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.72 0.36 1.13 0.33 
ภายในกลุ่ม 316 124.06 0.32 

รวม 318 124.77  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ดา้นมนุษย ์จ าแนกขนาดสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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4.3.7 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ดังแสดงในตารางที ่4.9 

 
ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2 ทกัษะด้านความคิดรวบยอด 

 

ข้อที่ ทกัษะด้านความคิดรวบยอด X  S.D. แปลผล 
1. ผู ้บริหารสามารถก าหนดนโยบายไปปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสม 
4.08 0.72 มาก 

2. ผูบ้ริหารน านโยบายของผูบ้งัคบับญัชาเหนือชั้นข้ึนไปทุก
ระดบัมาปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.07 0.71 มาก 

3. ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ขอบข่ายงานของการ บริหาร
โรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.89 0.69 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาของชาติทุกระดับและท าเป็นนโยบายในการ
บริหารโรงเรียนไดส้อดคลอ้งเหมาะสม 

3.76 0.89 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีความรู้ในเร่ืองหลกัสูตรทุกระดบัช่วงชั้นท่ีจดัใน
โรงเรียนและสามารถด าเนินการใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

3.81 0.67 มาก 

6. ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัโครงการต่างๆท่ีจดัข้ึนใน
โรงเรียนได ้

4.08 0.61 มาก 

7. ผูบ้ริหารค านึงถึงความต้องการทางด้านการศึกษาของ
ชุมชน 

4.19 0.66 มาก 

8. ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดงบประมาณ
ใหส้อดคลอ้งกบั แผนปฏิบติังานของโรงเรียน 

4.13 0.75 มาก 

9. ผูบ้ริหารวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีได้อย่างเหมาะกบั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.02 0.76 มาก 

10. ผูบ้ริหารสามารถจดัล าดบัความส าคญัก่อน-หลงั ของการ
ปฏิบติัและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 0.74 มาก 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ระดับพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2 ทกัษะด้านความคิดรวบยอด (ต่อ) 
 

ข้อที่ ทกัษะด้านความคิดรวบยอด X  S.D. แปลผล 
11. ผูบ้ริหารมอบอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบับญัชาตามล าดบั

ขั้นของสายการบงัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม 
4.04 0.69 มาก 

12. ผูบ้ริหารใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาความดีความชอบของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.7 0.58 มาก 

13. ผูบ้ริหารประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในการพิจารณาความดีความชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.77 0.87 มาก 

รวม 3.96 0.48 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2  ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.96) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่ามีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร
ค านึงถึงความตอ้งการทางด้านการศึกษาของชุมชน ( X =4.19) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดงบประมาณให้สอดคล้องกบั แผนปฏิบติังานของโรงเรียน ( X =4.13) 
และ ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัโครงการต่างๆท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนได ้ผูบ้ริหารสามารถก าหนด
นโยบายไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม ( X =4.08) ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมต ่าสุด คือผูบ้ริหารใช้
เกณฑใ์นการพิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม (X =3.70) 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบ ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทักษะด้านความคิดรวบยอด จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

ทกัษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t sig 

n x  S.D. n x  S.D. 

ทกัษะด้านความคิดรวบยอด 34 4.13 0.36 285 3.88 0.51 5.61** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบ ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 4.3.8 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทักษะด้านความคิด
รวบยอด จ าแนกขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.11 
 
ตารางที ่4.11 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ทกัษะด้านความคิดรวบยอด จ าแนกขนาดสถานศึกษา 

 

ทกัษะด้าน
ความคิด
รวบยอด 

ขนาดสถานศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.75 4.02 4.33 ระหวา่งกลุ่ม 2 13.98 6.99 35.61* 0.00 
ภายในกลุ่ม 316 76.72 0.20 

รวม 318 90.70  
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ดา้นความคิดรวบยอด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12 ระดับพฤติกรรมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ทกัษะด้านความคิดรวบยอด จ าแนกขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั 

 

ขนาดสถานศึกษา   
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

(3.75) (4.02) (4.33) 
ขนาดเล็ก 3.75 - 0.27** 0.58** 

ขนาดกลาง 4.02 - - 0.31** 
ขนาดใหญ่ 4.33 - -  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัพฤติกรรมทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ทกัษะ
ดา้นความคิดรวบยอด จ าแนกขนาดสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก มีระดบัความพึงพอในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สูง
กวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)          
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2ใน 3 ดา้นคือ ทกัษะดา้นเทคนิควธีิ ทกัษะดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอดและเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 2จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา โดยผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัแลว้ไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ตามตารางเครซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ  านวน 319 คน โดยน าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ไปยงั
ผูอ้  านวยการในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย(Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test 
(Independent samples) F-test (One way ANOVA)  
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวจิัย  
 ผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สรุปผลตามล าดบัดงัน้ี 
 1. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านเทคนิคและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
 1.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นเทคนิค โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.10) โดยมีขอ้สังเกตจากกาวเิคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติั
ไดด้งัน้ี ผูบ้ริหารจดัหาวสัดุอุปกรณ์มาใช้ในการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 
( X = 4.31) รองลงมาคือผูบ้ริหารท าหน้าท่ีประธานในการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
( X = 4.30) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม (X = 3.86)  
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูบ้ริหารผูบ้ริหาร 
และครูผูส้อน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ 
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ กบั สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่
ขนาดใหญ่ 
 2. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
 2.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.11) โดยมีขอ้สังเกตจากกาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดับปฏิบัติได้ดังน้ี คือ ผู ้บริหารปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม            
( X = 4.32) รองลงมาคือผูบ้ริหารมีเวลาให้กบัทุกคนในการให้ค  าปรึกษาอย่างจริงใจ ( X = 4.31) 
และผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนมาใช้ในการบริหารงาน
โรงเรียนอยู่เสมอ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งผูร่้วมงานไดอ้ยา่งมีผลดี (X = 3.74) 
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 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อน 
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 3. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความคิดรวบยอด และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
 3.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความคิดรวบยอด 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.96) โดยมีขอ้สังเกตจากกาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี คือ ผูบ้ริหารค านึงถึงความตอ้งการทางด้านการศึกษาของชุมชน ( X =4.19) 
รองลงมาคือ ผู ้บริหารมีแนวคิดท่ีชัดเจนเก่ียวกับการก าหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบติังานของโรงเรียน ( X =4.13) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม (X =3.70) 
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อน  
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาด
กลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ขนาดขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่ขนาดกลาง 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านเทคนิคและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
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 1.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิค อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากกาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ผูบ้ริหาร
จดัหาวสัดุอุปกรณ์มาใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ี
ประธานในการประชุมครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารตอ้งจดัสรร
งบประมาณส าหรับเร่ืองอ่ืน ๆ ภายในสถานศึกษา การจดัสรรด้านน้ีอาจมีให้น้อย อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารควรตอ้งมีการประเมินความจ าเป็นในดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
สูงสุด และมีเวลาใหก้บัทุกคนในการใหค้  าปรึกษาอยา่งจริงใจ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพบูลย์ 
สุขเจริญ ไดว้จิยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าทกัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิด
รวบยอดและทกัษะดา้นเทคนิควธีิ จ  าแนกตามประสบการณ์นอ้ยและประสบการณ์มากโดยภาพรวม 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเทคนิค
วธีิ ดา้นความคิดรวบยอดของหน่วยงานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 ส่วน
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ มีความแตกต่างกนัอยา่งไมมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนประเด็นท่ีมีค่าวิจยั
ต ่าสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารค านึงถึงการบริหารในดา้นการทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์มากกว่า
การใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ รุ่งทิวา ธรณี วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ 
ทกัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
สัมพนัธ์ ทกัษะด้านเทคนิควิธีและทกัษะด้านความคิดรวบยอด ปฎิสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของ
สถานศึกษากบัวฒิุการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่อทกัษะการบริหารงานโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 1.2 การเปรียบเทียบตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูบ้ริหารผูบ้ริหาร และ
ครูผูส้อน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า แผนปฏิบติังานของโรงเรียน และ 
ผูบ้ริหารให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับโครงการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนได้ ผูบ้ริหารสามารถก าหนด
นโยบายไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมสมัย ผลารักษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง 
ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม ผูบ้ริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั .05 
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 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
กบั สถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนด
นโยบายและขอบข่ายของงาน มีความรู้ในหน่วยงานของตนทั้งหมดว่าสัมพนัธ์กนัอยา่งไร รู้ถึง
ความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั รู้จกั
เปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและวิธีการบริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใช้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจ
ถึงความต้องการงบประมาณ มีความรู้เร่ืองหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ มานิตย์ คณะวาปี ได้วิจัยเร่ือง ทักษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยู่ในระดบั มาก 
เรียงล าดบัจากมากคือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน มธัยมศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้
ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  เป็นผูมี้บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและความ
เจริญกา้วหนา้ของโรงเรียน ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารโรงเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บั
สมรรถภาพของผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถความช านาญ หรือทกัษะในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น ใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นกัเรียน
บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าหน้าท่ีของตนได้ดีเพียงใด จะ
บริหารงานให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัทกัษะพื้นฐาน 3 ประการ 
ดงัน้ี ทกัษะดา้นเทคนิค ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะรู้จกัวิธีการท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ  มี
ความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆมีความสามารถใน
การพูดและเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจในการจดัท าระบบการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การบริหารงบประมาณ การประเมินผล สามารถจดัล าดบัเร่ืองจดัล าดบัของปัญหาเป็น  จดัท า
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและจูงใจ
สมาชิกในกลุ่ม สามารถเขา้กบัผูร่้วมงานและชุมชนได ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วม
ในสังคม ให้ความส าคญัต่อผูร่้วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างาน ให้ความช่วยเหลือ
ผูร่้วมงาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สามารถสะทอ้นความรู้สึกและ
ความคิดออกมาได้เป็นอย่างดี สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนใน
โรงเรียนให้ทุกคนในองค์การร่วมภูมิใจในผลส าเร็จของงานร่วมกนัทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและขอบข่ายของงาน มีความรู้ใน
หน่วยงานของตนทั้งหมดว่าสัมพนัธ์กนัอย่างไร รู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน 
เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั รู้จกัเปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและวิธีการ
บริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจถึงความตอ้งการงบประมาณ มีความรู้เร่ือง
หลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน มีการวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสม 
 2. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
 2.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากกาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้
ดงัน้ี ผูบ้ริหารปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารมีเวลาให้กบัทุกคน
ในการให้ค  าปรึกษาอย่างจริงใจ และผูบ้ริหารแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนอยู่เสมอ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความสามารถในการ
ท างานกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี การจูงใจ และการก ากบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาภายในองคก์าร ดงันั้น
ความสามารถทางมนุษยส์ัมพนัธ์จะเป็นความเช่ียวชาญทางการเก่ียวพนักนักบับุคคลอ่ืน ผูบ้ริหารท่ี
มีทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์จะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงออกและการกระตุน้การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปนัดดา ทิพย์สุข ไดว้ิจยัเร่ือง 
ทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว 
ผลการวจิยัพบวา่ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมดา้นเทคนิควิธี ดา้นความคิดรวบยอดและ ดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารจากโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีทกัษะการบริหารมากกวา่ผูบ้ริหารจากโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  าแนกตามคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของผูบ้ริหารใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารตอ้งท างานสัมพนัธ์กบับุคคลหลาย
ประเภท จึงตอ้งรู้จกัสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัทางดา้นขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม สังคมส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ทศันคติและ
ค่านิยม ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาพฤติกรรมและพยายามเขา้ใจบุคคลทุกประเภท ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัคน
อ่ืน ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ให้ความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุก
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สถานการณ์ เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซักถามขอ้สงสัยเม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ เขา้ใจ
ปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศักดิ์ศรี     
สนจิตร์ วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ยคือทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดและทกัษะดา้นเทคนิควิธี เม่ือ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบว่าผูบ้ริหารระดับสูงมีทักษะการ
บริหารงานมากกวา่ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ผูบ้ริหารมีความรู้ในหน่วยงานของตนทั้งหมดว่าสัมพนัธ์
กนัอยา่งไร รู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติ
ทุกระดบั รู้จกัเปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและวิธีการบริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใช้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม เขา้ใจถึงความตอ้งการงบประมาณ มีความรู้เร่ืองหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนท่ี
เหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มานิตย์ คณะวาปี ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยู่ใน
ระดบั มาก เรียงล าดบัจากมากคือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอด ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียน มธัยมศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหาร
โรงเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บัสมรรถภาพของผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถความช านาญ หรือทกัษะในการ
ปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น ในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการ
สอน ส่งผลใหน้กัเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าหนา้ท่ีของตน
ไดดี้เพียงใด จะบริหารงานให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ข้ึนอยู่กบัทกัษะ
พื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี ทกัษะดา้นเทคนิค ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะรู้จกัวิธีการท่ีจะท างานให้
ประสบความส าเร็จ มีความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปสรรคต่าง 
ๆมีความสามารถในการพดูและเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจในการจดัท าระบบการท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารงบประมาณ การประเมินผล สามารถจดัล าดบัเร่ืองจดัล าดบัของ
ปัญหาเป็น จดัท าแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน ทกัษะดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
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ร่วมใจและจูงใจสมาชิกในกลุ่ม สามารถเขา้กบัผูร่้วมงานและชุมชนได ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
และมีส่วนร่วมในสังคม ให้ความส าคญัต่อผูร่้วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างาน ให้
ความช่วยเหลือผูร่้วมงาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สามารถสะทอ้น
ความรู้สึกและความคิดออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้
เกิดข้ึนในโรงเรียนให้ทุกคนในองคก์ารร่วมภูมิใจในผลส าเร็จของงานร่วมกนัทกัษะดา้นความคิด
รวบยอด ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและขอบข่ายของงาน มี
ความรู้ในหน่วยงานของตนทั้งหมดวา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร รู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของ
ชุมชน เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั รู้จกัเปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและ
วิธีการบริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม เขา้ใจถึงความตอ้งการงบประมาณ มี
ความรู้เร่ืองหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน มีการวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสม 
 3. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านความคิดรวบยอด และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา  
 3.1 ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความคิดรวบยอด 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากกาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้
ดงัน้ี คือ ผูบ้ริหารค านึงถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการก าหนดงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบั แผนปฏิบติังานของโรงเรียน และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ผูบ้ริหารใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างเหมาะสม ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดงบประมาณให้สอดคลอ้ง
กบั แผนปฏิบติังานของโรงเรียนและรู้จกัการวางแผนในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ปนัดดา ทิพย์สุข ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผลการวิจยัพบว่า จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมดา้น
เทคนิควิธี ดา้นความคิดรวบยอดและ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบ้ริหารจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีทกัษะการบริหารมากกว่าผูบ้ริหารจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  าแนกตามคุณวฒิุทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 มานิตย์ คณะวาปี ไดว้ิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยู่ในระดบั มาก 
เรียงล าดบัจากมากคือ ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
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ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน มธัยมศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้
ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  เป็นผูมี้บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและความ
เจริญกา้วหนา้ของโรงเรียน ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารโรงเรียน ยอ่มข้ึนอยูก่บั
สมรรถภาพของผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถความช านาญ หรือทกัษะในการปฏิบติังาน ทั้ง 3 ดา้น ใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นกัเรียน
บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าหน้าท่ีของตนได้ดีเพียงใด จะ
บริหารงานให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัทกัษะพื้นฐาน 3 ประการ 
ดงัน้ี ทกัษะดา้นเทคนิค ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะรู้จกัวิธีการท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ  มี
ความสามารถในการใชค้วามรู้ วิธีการและเทคโนโลยี ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆมีความสามารถใน
การพูดและเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี มีความเขา้ใจในการจดัท าระบบการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การบริหารงบประมาณ การประเมินผล สามารถจดัล าดบัเร่ืองจดัล าดบัของปัญหาเป็น  จดัท า
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน ทกัษะด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและจูงใจ
สมาชิกในกลุ่ม สามารถเขา้กบัผูร่้วมงานและชุมชนได ้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วม
ในสังคม ให้ความส าคญัต่อผูร่้วมงานทุกคนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างาน ให้ความช่วยเหลือ
ผูร่้วมงาน มีความสามารถในการแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สามารถสะทอ้นความรู้สึกและ
ความคิดออกมาได้เป็นอย่างดี สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนใน
โรงเรียนให้ทุกคนในองค์การร่วมภูมิใจในผลส าเร็จของงานร่วมกนัทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและขอบข่ายของงาน มีความรู้ใน
หน่วยงานของตนทั้งหมดว่าสัมพนัธ์กนัอย่างไร รู้ถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของชุมชน 
เขา้ใจนโยบายการจดัการศึกษาของชาติทุกระดบั รู้จกัเปล่ียนแปลงปรับปรุงตวัอย่างและวิธีการ
บริหารท่ีไดพ้บเห็นแลว้น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจถึงความตอ้งการงบประมาณ มีความรู้เร่ือง
หลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน มีการวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งเหมาะสม 
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนมีการวิเคราะห์ และพฒันาร่วมกันในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมโชค ยินดีสุข ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารตาม
ทศันะของขา้ราชการครูส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่
ผูบ้ริหารใชท้กัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั คือทกัษะทางความคิด 
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ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิคและพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั มีการใชท้กัษะการบริหารตามทศันะของ
ครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัจากการศึกษางานวจิยัทั้งภายในและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวกบัทกัษะการ
บริหารงานทั้ง 3 ดา้น คือทกัษะทางความคิด ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิค จะเห็น
ไดว้า่ทั้งผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ให้ความเห็นวา่มีความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีทกัษะ
ทางการบริหารงานทั้งทกัษะทางความคิดทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิค ดงักล่าว
ขา้งตน้ และ ศักดิ์ศรี สนจิตร์ วิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง 
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์สัมพนัธ์ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอดและ
ทกัษะดา้นเทคนิควิธี เม่ือเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่าผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีทกัษะการบริหารงานมากกวา่ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.05  
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก กบั สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก 
กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลาง กบั สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉล่ียสูงกว่าขนาดขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียท่ีมากกว่าขนาดกลาง ผูบ้ริหารค านึงถึงความตอ้งการทางดา้นการศึกษาของ
ชุมชนและแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดงบประมาณให้สอดคลอ้งกบั แผนปฏิบติังานของ
โรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมโชค ยินดีสุข ได้ศึกษาเร่ืองทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของขา้ราชการครูส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารใชท้กัษะการบริหารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั คือ
ทกัษะทางความคิด ทกัษะทางมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิคและพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั มีการใชท้กัษะการ
บริหารตามทัศนะของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญจากการศึกษางานวิจัยทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ ท่ีเก่ียวกบัทกัษะการบริหารงานทั้ง 3 ดา้น คือทกัษะทางความคิด ทกัษะทางมนุษย์
สัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิค จะเห็นไดว้า่ทั้งผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ ให้ความเห็นวา่มีความจ าเป็น
และมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีทกัษะทางการบริหารงานทั้งทกัษะทางความคิดทกัษะทางมนุษย์
สัมพนัธ์และทกัษะทางเทคนิค ดงักล่าวขา้งตน้ และสอดคลอ้งกบั นพรัตน์ ศรีจ านง ไดว้ิจยัเร่ือง 
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ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่าทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ (Fact Findings) จากการวิจยัและการอภิปรายผลแลว้สามารถ

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากการวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบว่า ดา้นเทคนิคมีระดบัปฏิบติั
ล าดบัต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มาใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม 
ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควร ส่งเสริม สนบัสนุน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ มาใชใ้ห้มีปริมาณเพียงพอ 
ทั้งการจดัสรรงบประมาณหรือการขอความสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

2. จากการวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ มีระดบั
ปฏิบติัล าดบัต ่าสุด คือผูบ้ริหารควรปฏิบติักบัคนให้เป็นธรรมและเสมอภาคไม่อคติ ผูบ้ริหารควร
เป็นผูมี้คุณธรรม และผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของใตบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 

3. จากการวิจยัเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ดา้นความคิดรวบยอดมีระดบั
ปฏิบติัล าดบัต ่าสุด คือ ท าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อน ามาใช้ ในการ
บริหารสถานศึกษา รองลงมาคือก่อนมอบหมายงานควรสอบถามผูป้ฏิบติัก่อน และจดัระบบการ
ประสานงานระหว่างฝ่าย/งานต่างๆในสถานศึกษา ควรจดัท ารายละเอียดของงานแต่ละฝ่าย
ตามล าดบั 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
1. สถานศึกษาควรน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานของ

ครูใหเ้กิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนอยา่งสูงสุด 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการการศึกษาประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบควรน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัใหไ้ดม้าตรฐานและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี  
1. ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อทักษะการบริหารด้านเทคนิค 

ระหว่างผู ้บริหารกับครูผูส้อน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

2. ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขต่อทกัษะการบริหารดา้นความคิดรวบ
ยอด ระหว่างขนาดสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์หรือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองทักษะการบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542.  
รุ่ง แกว้แดง. การปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, 2545.  
สมบูรณ์ พรรณนาภพ. หลกัเบือ้งต้นของการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ , 2521.  
สมยศ นาวกีาร. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ผูจ้ดัการ, 2540 .  
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์และคณะ. รายงานการวิจัยเอกสาร เร่ืองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร. 

กรุงเทพมหานคร : ภาพการพิมพ,์ 2543.   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2. แบบสรุปจ านวนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2554. นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, 2555.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนการพิมพ,์ 2543.  

สุนทร โคตรบรรเทา. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพปั์ญญาชน, 2552.  

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์. ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
กลุ่ม ที ่1. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539 . 

อรทัย มูลค า. การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง. 
กรุงเทพมหานคร : ทีพีพร้ินส์, 2542.  
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 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ก่ิงแก้ว เพ็ญสุริยะ. “ทักษะการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์, 2549.  

จ าเรียง ไพบูลยเ์บ็ญจะ. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลยั :มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์, 2550.  

จ าลอง วารี. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอสนามชยัเขตส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

ชโลม เล็ดลอด. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของครูสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2546.  

ทนงศกัด์ิ เจริญชยั. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชท้กัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน กบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2”.วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2550.  

เทียนชัย ธรรมสุวรรณ. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2549.  

ธานี ชั้นบุญ. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2551.  

นิพนธ์ อนนัตชาติ. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของขา้ราชการครูใน
อ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

นพรัตน์ ศรีจ านงค์.  “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเลย เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย, 2547.  

ปนัดดา ทิพยสุ์ข. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2551.  
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พชัรา อุดมผล. “ ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานวิชาการ
ในสถานสังกดัศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั:  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2550.  

พิสมยั แกว้เช้ือ. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี, 2552.  

ไพบูลย ์สุขเจริญ. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2549.  

มานิตย ์ คณะวาปี. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 3”. รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 132 หนา้. 

รุ่งทิวา ธรณี. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2549.  

ศกัด์ิศรี สนจิตร์. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์, 2549.  

ศุภลกัษณ์ ใจแสวงทรัพย์. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน เอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั  : 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552.  

สมโชค ยินดีสุข. “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารตามทศันะของครูสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

สมยศ ภูฆงั. “การศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี, 2546.  

สมสมยั ผลารักษ์. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2550.  
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สุพรรณิการ์ พลายน้อย. “ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเภอเมือง
สระแก้วสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

อุทยั วิจิตรเจริญ. “ทกัษะการบริหารของหัวหน้าหมวดวิชาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัสามญัศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2546.  

  

 3) บทความในวารสาร 
สุรศักด์ิ ปาเฮ. สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ . วารสารข้าราชการครู. ตุลาคม - 

พฤศจิกายน, 2543.  
ถวลิ อรัญเวศ. นักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพืน้ทีก่ารศึกษา. วารสารวชิาการ กุมภาพนัธ์ : 2544.  
พรชยั ประชานุกูล. ผู้บริหารโรงเรียนกับการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้. วารสารวิชาการ. มกราคม, 

2545.  
มานิดา อินทรียมี์ศกัด.์ คุณรู้จักกจิกรรมนักเรียนแล้วหรือยัง. วารสารวชิาการ : มิถุนายน, 2550.  
 

 4) เวบ็ไซต์  
วจิิตร  ศรีสะอา้นและคณะ.  หลกัการแนวคิดทฤษฎกีารบริหาร.  สืบคน้ท่ี 

http://202.29.5.17/kitchakarn/sub/krumoo1/file/upload/it.doc.   
 

2. ภาษาองักฤษ 
 1) General Books 
Katz. L. Robert.  “Skills of an Effective Administration.”     Harvard Business Review. 33 : 
 p33-42 ; January - February. 1995  
Harris. Ben M.  Supervision Behavior in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs. New Jersey   
 :  Prentice Hall. 1985  
Paisey. Alan.  Organization and Management in Schools.   New York  : Longman.  1981.  
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
………………………… 

ค ำช้ีแจง   
         1. แบบสอบถำมน้ีผูต้อบไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนในสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 แบบสอบถำมน้ีมี 2 
ตอน คือ 
                     ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป 
                     ตอนท่ี  2 ทกัษะกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  สังกดัส ำนกังำน 
                                     เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 

2. กรุณำตอบแบบสอบถำมใหค้รบทุกขอ้และตอบให้ตรงกบัควำมเป็นจริง 
 3. แบบสอบถำมน้ีไม่เป็นผลเสียหำยต่อผูต้อบแบบสอบถำมแต่อยำ่งใด 
  
ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยำ่งสูงท่ีท่ำนใหค้วำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมเป็นอยำ่งดี 
                                                                                       
 
                                                                                        สมพร  วงจกัร์ 

                                                                                         หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต   
                                                                สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ                                                                                                                                                        
                                                    มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ตอนที ่1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ค ำช้ีแจง โปรดกำเคร่ืองหมำย     ลงใน  (    )   ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
1. สถำนภำพในกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(    )  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
(    )  ครูผูส้อน 

2. สถำนศึกษำของท่ำนเป็นสถำนศึกษำขนำด 
(    )  ขนำดเล็ก                   ( นกัเรียนไม่เกิน  120  คน) 
(    )  ขนำดกลำง                ( นกัเรียนไม่เกิน  121  -  300   คน) 
(    )  ขนำดใหญ่                 ( นกัเรียนไม่เกิน  301  คน  ข้ึนไป) 
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ตอนที ่2    
ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง   
   โปรดอ่ำนและพิจำรณำค ำถำมเก่ียวกบัทกัษะกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
แลว้ขีดเคร่ืองหมำย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบักำรปฏิบติั  มำกท่ีสุด  มำก  ปำนกลำง  นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด  เพียง  1  เคร่ืองหมำยในแต่ละขอ้  แต่ละช่องมีควำมหมำยคะแนน  เพื่อกำรวจิยัดงัน้ี 
 

มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  มีค่ำเท่ำกบั 5    
มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมำก   มีค่ำเท่ำกบั 4    
มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปำนกลำง  มีค่ำเท่ำกบั 3    
 มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่ำเท่ำกบั 2    
 มีระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  มีค่ำเท่ำกบั 1    

ตวัอยำ่งกำรตอบแบบสอบถำม 
 
ขอ้ท่ี 

 
ทกัษะกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   

ระดบัพฤติกรรม 
5 4 3 2                      1 

01 ผูบ้ริหำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนเหมำะสมกบัสภำพของโรงเรียน  
 

    
 

ค ำอธิบำย 
 จำกตวัอยำ่งจะเห็นวำ่มีเคร่ืองหมำย    เคร่ืองหมำย  ในหมำยเลข  5   หมำยควำมวำ่
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำไดผู้บ้ริหำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนเหมำะสมกบัสภำพของโรงเรียน มีระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  และมีเคร่ืองหมำย   ในช่องหมำยเลข 1   หมำยควำมวำ่ผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำไดมี้ก ำหนดแผนปฏิบติักำรดำ้นสำรสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



92 
 

ข้อ 
ที่ 

ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 ด้านเทคนิค      

1 
 

ผูบ้ริหำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนเหมำะสมกบัสภำพของ
โรงเรียน 

     

2 
 

ผูบ้ริหำรจดัท ำสถิติและแผนภูมิเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียนไดอ้ยำ่งชดัเจน 

     

3 
 

ผูบ้ริหำรส่งเสริมกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ใหน้กัเรียนและ
เป็นแบบอยำ่งแก่ครูได ้

     

4 
 

ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ท่ีประธำนในกำรประชุมครูไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

     

5 ผูบ้ริหำรสั่งกำรและมอบหมำยใหผู้ป้ฏิบติัเขำ้ใจถูกตอ้งชดัเจน      

6 
 

ผูบ้ริหำรจดัหำวสัดุอุปกรณ์มำใชใ้นกำรเรียนกำรสอนได้
เหมำะสมกบัสภำพของโรงเรียน 

     

7 
 

ผูบ้ริหำรจดัระบบกำรเก็บรักษำวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ได้
อยำ่งถูกตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     

8 ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในระเบียบกำรเงิน      
9 
 

ผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

10 ผูบ้ริหำรพฒันำวธีิกำรเสนอรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของ
นกัเรียนไปยงัผูป้กครอง 

     

11 ผูบ้ริหำรเตรียมและจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนเสนอ
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอยำ่งถูกตอ้ง 

     

12 ผูบ้ริหำรเสนอขอ้มูลข่ำวสำรต่อชุมชนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
โรงเรียนอยำ่งเหมำะสม 

     

13 ผูบ้ริหำรมีกำรศึกษำคน้ควำ้หำควำมรู้อยูเ่สมอ      
14 
 

ผูบ้ริหำรน ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขำ้มำใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
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ข้อ 
ที่ 

 
ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

15 
 

ผูบ้ริหำรฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหส้ำมำรถท ำงำนแทนได้      

16 ผูบ้ริหำรรวบรวมขอ้มูลและจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำร
ปฏิบติังำน 

     

17 ผูบ้ริหำรวำงแผนกำรประชำสัมพนัธ์ไดส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะงำนของโรงเรียน 

     

 ด้านมนุษย์      
18 ผูบ้ริหำรปรับตวัเขำ้กบับุคคลอ่ืนตำมสถำนกำรณ์อยำ่ง

เหมำะสม 
     

19 
 

ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสใหผู้ร่้วมงำนมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบติังำนตำมควำมถนดัและควำมสำมำรถ 

     

20 ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญัและยกยอ่งผูร่้วมงำน      
21 ผูบ้ริหำรใหค้วำมเป็นกนัเองกบัทุกคนอยำ่งสม ่ำเสมอ      
22 ผูบ้ริหำรมีเวลำใหก้บัทุกคนในกำรใหค้  ำปรึกษำอยำ่งจริงใจ      

23 ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสใหผู้ร่้วมงำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นและ
ร่วมตดัสินใจตำมควำมเหมำะสม 

     

24 
 

ผูบ้ริหำรสร้ำงบรรยำกำศใหเ้กิดควำมร่วมมือร่วมใจในกลุ่ม
ผูร่้วมงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

     

25 ผูบ้ริหำรแสดงควำมช่ืนชมและยกยอ่งชมเชยผูร่้วมงำนท่ี
ประสบผลส ำเร็จในกำรปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ย
ควำมจริงใจ 

     

26 ผูบ้ริหำรจดัใหมี้กำรพบปะสังสรรคก์นันอกเวลำเพื่อสร้ำง
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวำ่งบุคลำกรระดบัต่ำงๆ 
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ข้อ 
ที่ 

 
ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

27 ผูบ้ริหำรเป็นผูน้ ำกำรอภิปรำยท่ีสำมำรถจูงใจใหค้นมี
ควำมเห็นคลอ้ยตำมได ้

     

28 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อทุกคนอยำ่งเท่ำเทียมกนั      

29 
 

ผูบ้ริหำรใหข้วญัและก ำลงัใจแก่ผูร่้วมงำนในโอกำส
ต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม 

     

30 ผูบ้ริหำรสำมำรถแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ระหวำ่งผูร่้วมงำนไดอ้ยำ่งมีผลดี 

     

31 
 

ผูบ้ริหำรใหโ้อกำสแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วน
รับผดิชอบในกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

32 
 

ผูบ้ริหำรจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกำร
ประสำนงำนระหวำ่งโรงเรียนกบัชุมชนหรือ
หน่วยงำนอ่ืนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

     

33 ผูบ้ริหำรแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงำนอ่ืนมำใชใ้นกำรบริหำรงำนโรงเรียนอยู่
เสมอ 

     

 ด้านความคิดรวบยอด      
34 ผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดนโยบำยไปปฏิบติัไดอ้ยำ่ง

เหมำะสม 
     

35 ผูบ้ริหำรน ำนโยบำยของผูบ้งัคบับญัชำเหนือชั้นข้ึน
ไปทุกระดบัมำปฏิบติัไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

36 ผูบ้ริหำรสำมำรถวิเครำะห์ขอบข่ำยงำนของกำร    
บริหำรโรงเรียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

     

37 
 

ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในนโยบำยเก่ียวกบักำร
จดักำรศึกษำของชำติทุกระดบัและท ำเป็นนโยบำยใน
กำรบริหำรโรงเรียนไดส้อดคลอ้งเหมำะสม 
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ข้อ 
ที่ 

 
ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

38 ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ในเร่ืองหลกัสูตรทุกระดบัช่วงชั้นท่ี
จดัในโรงเรียนและสำมำรถด ำเนินกำรใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมำย 

     

39 ผูบ้ริหำรใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบัโครงกำรต่ำงๆท่ีจดัข้ึน
ในโรงเรียนได ้

     

40 
 

ผูบ้ริหำรค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรทำงดำ้นกำรศึกษำของ
ชุมชน 

     

41 ผูบ้ริหำรมีแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบักำรก ำหนด
งบประมำณใหส้อดคลอ้งกบั แผนปฎิบติังำน 
ของโรงเรียน 

     

42 
 

ผูบ้ริหำรวำงแผนกำรใชอ้ำคำรสถำนท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะ
กบักำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

     

43 
 

ผูบ้ริหำรสำมำรถจดัล ำดบัควำมส ำคญัก่อน-หลงั ของ
กำรปฏิบติัและกำรแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

44 ผูบ้ริหำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบงัคบับญัชำ
ตำมล ำดบัขั้นของสำยกำรบงัคบับญัชำอยำ่งเหมำะสม 

     

45 ผูบ้ริหำรใชเ้กณฑใ์นกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

46 ผูบ้ริหำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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        สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนบำ้นหนองม่วงใหญ่   
        สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต  2    
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        ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ   
        สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนบำ้นเมืองพลบัพลำ   
        สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต  2   
3.  นายสมดี พรหนองแสง  วฒิุกำรศึกษำ กำรศึกษำมหำบณัฑิต ศษ.ม.   
            (สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม 
        ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ   
        สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนบำ้นตะแกรง   
        สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต  2   
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที ่ศธ 6012(2)/ว352 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยัวทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
21 มิถุนำยน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร  นำยเกียรติยศ  บุบผำมำลำ 

  ด้วย นำงสำวสมพร วงจกัร์ นักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตร -
มหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5514205145 ก ำลังท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ทักษะกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 2”ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

 
ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ที ่ศธ 6012(2)/ว352 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยัวทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
21 มิถุนำยน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร  นำยสมดี  พรหนองแสง 

  ดว้ย นำงสำวสมพร วงจกัร์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร-
มหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5514205145 ก ำลังท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ทักษะกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 2”ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ที ่ศธ 6012(2)/ว352 
 

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยัวทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
21 มิถุนำยน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญำตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญ 

เจริญพร ส.ต.ต.อุดม  สกิจขวำ 

  ดว้ย นำงสำวสมพร วงจกัร์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร -
มหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5514205145 ก ำลังท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ทักษะกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 2”ในกำรน้ี จ  ำเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในกำรวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่ำนเป็นผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจำรณำเน้ือหำของเคร่ืองมือกำรวิจยัของนกัศึกษำดงักล่ำว  หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจกั
ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี และขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 

 จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ืองทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมชุดน้ีจดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทกัษะกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ใน 3ดำ้น คือ  ทกัษะดำ้นเทคนิค  ทกัษะดำ้นมนุษย ์ ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบ
ยอด  ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ  เขต 2 และศึกษำเปรียบเทียบทกัษะกำรบริหำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนครรำชสีมำเขต 2จ ำแนกตำมสถำนภำพและขนำดของ
สถำนศึกษำผูว้จิยัใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงและโปรด
ตอบแบบสอบถำมทุกขอ้ผูว้จิยัจะเก็บค ำตอบของท่ำนเป็นควำมลบัและน ำเสนอผลกำรวจิยัเป็น
ลกัษณะภำพรวม มิใช่เป็นรำยบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อท่ำนแต่อยำ่งใด ขอควำมกรุณำตอบ
แบบสอบถำมน้ีดว้ยควำมเป็นจริง เพื่อควำมสมบูรณ์ของกำรวจิยั 

แบบสอบถำมชุดน้ี มีจ  ำนวน 4 หนำ้ ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมสำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับระดับพฤติกรรมทักษะกำรบริหำรงำนของผู ้บริหำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 
  1.ทกัษะดำ้นเทคนิค   
  2.ทกัษะดำ้นมนุษย ์  
  3.ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด   
  
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนมำ ณ โอกำสน้ี 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
เร่ือง  ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน      

    สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 

ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหาร 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คน
ที ่3 

คน
ที ่2 

คน
ที ่1 

∑R 
IOC 

1 ด้านเทคนิค 
ผูบ้ริหำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนเหมำะสมกบัสภำพของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1.0 

2 ผูบ้ริหำรจดัท ำสถิติและแผนภูมิเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียนไดอ้ยำ่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.0 

3 ผูบ้ริหำรส่งเสริมกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ใหน้กัเรียนและ
เป็นแบบอยำ่งแก่ครูได ้

1 1 1 3 1.0 

4 ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ท่ีประธำนในกำรประชุมครูไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

1 1 1 3 1.0 

5 ผูบ้ริหำรสั่งกำรและมอบหมำยใหผู้ป้ฏิบติัเขำ้ใจถูกตอ้งชดัเจน 1 1 1 3 1.0 

6 ผูบ้ริหำรจดัหำวสัดุอุปกรณ์มำใชใ้นกำรเรียนกำรสอนได้
เหมำะสมกบัสภำพของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.0 

7 ผูบ้ริหำรจดัระบบกำรเก็บรักษำวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ได้
อยำ่งถูกตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 1 1 3 1.0 

8 ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในระเบียบกำรเงิน 1 1 1 3 1.0 

9 ผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
โรงเรียนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

10 ผูบ้ริหำรพฒันำวธีิกำรเสนอรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของ
นกัเรียนไปยงัผูป้กครอง 

1 1 1 3 1.0 

11 ผูบ้ริหำรเตรียมและจดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนเสนอ
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอยำ่งถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1.0 

12 
 

ผูบ้ริหำรเสนอขอ้มูลข่ำวสำรต่อชุมชนเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
โรงเรียนอยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหาร 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คน
ที ่3 

คน
ที ่2 

คน
ที ่1 

∑R 
IOC 

14 ผูบ้ริหำรน ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขำ้มำใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

15 
 

ผูบ้ริหำรฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหส้ำมำรถท ำงำนแทนได้ 1 1 1 3 1.0 

16 
 

ผูบ้ริหำรรวบรวมขอ้มูลและจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรปฏิบติังำน 

1 1 1 3 1.0 

17 
 

ผูบ้ริหำรวำงแผนกำรประชำสัมพนัธ์ไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ
งำนของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.0 

18 
 

ด้านมนุษย์ 
ผูบ้ริหำรปรับตวัเขำ้กบับุคคลอ่ืนตำมสถำนกำรณ์อยำ่ง
เหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

19 ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสใหผู้ร่้วมงำนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำน
ตำมควำมถนดัและควำมสำมำรถ 

1 1 1 3 1.0 

20 ผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญัและยกยอ่งผูร่้วมงำน 1 1 1 3 1.0 

21 ผูบ้ริหำรใหค้วำมเป็นกนัเองกบัทุกคนอยำ่งสม ่ำเสมอ 1 1 1 3 1.0 

22 ผูบ้ริหำรมีเวลำใหก้บัทุกคนในกำรใหค้  ำปรึกษำอยำ่งจริงใจ 1 1 1 3 1.0 

23 ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสใหผู้ร่้วมงำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นและ
ร่วมตดัสินใจตำมควำมเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

24 ผูบ้ริหำรสร้ำงบรรยำกำศใหเ้กิดควำมร่วมมือร่วมใจในกลุ่ม
ผูร่้วมงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

1 1 1 3 1.0 

25 ผูบ้ริหำรแสดงควำมช่ืนชมและยกยอ่งชมเชยผูร่้วมงำนท่ี
ประสบผลส ำเร็จในกำรปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ย
ควำมจริงใจ 

1 1 1 3 1.0 

26 ผูบ้ริหำรจดัใหมี้กำรพบปะสังสรรคก์นันอกเวลำเพื่อสร้ำง
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวำ่งบุคลำกรระดบัต่ำงๆ 

1 1 1 3 1.0 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหาร 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คน
ที ่3 

คน
ที ่2 

คน
ที ่1 

∑R 
IOC 

28 ผูบ้ริหำรปฏิบติัต่อทุกคนอยำ่งเท่ำเทียมกนั 1 1 1 3 1.0 

29 ผูบ้ริหำรใหข้วญัและก ำลงัใจแก่ผูร่้วมงำนในโอกำสต่ำงๆตำม
ควำมเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

30 ผูบ้ริหำรสำมำรถแกไ้ขปัญหำขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่ง
ผูร่้วมงำนไดอ้ยำ่งมีผลดี 

1 1 1 3 1.0 

31 ผูบ้ริหำรใหโ้อกำสแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนรับผดิชอบใน
กำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

32 ผูบ้ริหำรจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกำรประสำนงำน
ระหวำ่งโรงเรียนกบัชุมชนหรือหน่วยงำนอ่ืนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

1 1 1 3 1.0 

33 ผูบ้ริหำรแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำน
อ่ืนมำใชใ้นกำรบริหำรงำนโรงเรียนอยูเ่สมอ 

1 1 1 3 1.0 

34 ด้านความคิดรวบยอด 
ผูบ้ริหำรสำมำรถก ำหนดนโยบำยไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

35 ผูบ้ริหำรน ำนโยบำยของผูบ้งัคบับญัชำเหนือชั้นข้ึนไปทุก
ระดบัมำปฏิบติัไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

36 ผูบ้ริหำรสำมำรถวเิครำะห์ขอบข่ำยงำนของกำร    บริหำร
โรงเรียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1.0 

37 ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในนโยบำยเก่ียวกบักำรจดั
กำรศึกษำของชำติทุกระดบัและท ำเป็นนโยบำยในกำรบริหำร
โรงเรียนไดส้อดคลอ้งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

38 ผูบ้ริหำรมีควำมรู้ในเร่ืองหลกัสูตรทุกระดบัช่วงชั้นท่ีจดัใน
โรงเรียนและสำมำรถด ำเนินกำรใหบ้รรลุจุดมุ่งหมำย 

1 1 1 3 1.0 
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ข้อ
ที่ 

ทกัษะการบริหาร 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คน
ที ่3 

คน
ที ่2 

คน
ที ่1 

∑R 
IOC 

40 
 

ผูบ้ริหำรค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรทำงดำ้นกำรศึกษำของชุมชน 1 1 1 3 1.0 

41 ผูบ้ริหำรมีแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบักำรก ำหนดงบประมำณให้
สอดคลอ้งกบั แผนปฎิบติังำน 
ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1.0 

42 
 

ผูบ้ริหำรวำงแผนกำรใชอ้ำคำรสถำนท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะกบักำร
จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1 1 1 3 1.0 

43 
 

ผูบ้ริหำรสำมำรถจดัล ำดบัควำมส ำคญัก่อน-หลงั ของกำร
ปฏิบติัและกำรแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

44 ผูบ้ริหำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบงัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น
ของสำยกำรบงัคบับญัชำอยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

45 ผูบ้ริหำรใชเ้กณฑใ์นกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

1 1 1 3 1.0 

46 ผูบ้ริหำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1.0 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
ทีไ่ด้เสียสละเวลาเพือ่ตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ 6012(2)/388 

 
  

 มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยัวทิยำเขตอีสำน 
9/37 หมู่ 12 ถนนรำษฎร์คนึงต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
 24 มิถุนำยน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญำตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 

  ดว้ย นำงสำวสมพร วงจกัร์ นกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หลกัสูตรศึกษำศำสตร -
มหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรกำรบริหำรกำรศึกษำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  
วิทยำเขตอีสำน รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5514205145 ก ำลังท ำ สำรนิพนธ์เร่ือง “ทักษะกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 2”โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์  สำรรัตนะ เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำและดร.วงศ์วฤณ         
พิชยัลกัษณ์ เป็นท่ีปรึกษำร่วม 

  มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำชวิทยำลยั  วิทยำเขตอีสำน  จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนเพื่ออนุญำตให ้นกัศึกษำดงักล่ำว เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหน่วยงำนของท่ำน เพื่อน ำขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่จกัไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมำ  ณ  โอกำสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมำเพื่อพิจำรณำ   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษำกำรแทนผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัศำสนศำสตร์อีสำน 
มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั วทิยำเขตอีสำน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 3 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A1 187.8667 227.016 .340 .932 

A2 187.8333 227.868 .285 .932 

A3 187.7333 229.513 .203 .933 

A4 187.8000 232.372 .045 .934 

A5 187.7667 224.599 .400 .931 

A6 187.7000 219.183 .597 .929 

A7 188.0000 223.586 .566 .930 

A8 188.0000 231.724 .116 .933 

A9 188.0333 229.275 .293 .932 

A10 187.4333 228.116 .316 .932 

A11 187.1667 230.764 .257 .932 

A12 187.3333 223.540 .704 .929 

A13 187.6667 215.816 .784 .928 

A14 187.1667 230.764 .257 .932 

A15 187.3333 223.540 .704 .929 

A16 187.6667 215.816 .784 .928 

A17 187.1667 230.764 .257 .932 

B1 187.3333 223.540 .704 .929 
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B2 187.6667 215.816 .784 .928 

B3 187.7333 221.926 .517 .930 

B4 188.0667 219.995 .653 .929 

B5 188.0000 224.690 .454 .931 

B6 188.1667 220.144 .557 .930 

B7 188.1333 231.016 .128 .933 

B8 187.5333 221.292 .518 .930 

B9 187.7667 224.254 .450 .931 

B10 187.8000 216.097 .768 .928 

B11 188.2000 207.683 .791 .927 

B12 188.1667 218.351 .636 .929 

B13 188.0667 218.133 .615 .929 

B14 187.9000 219.403 .618 .929 

B15 187.7667 222.530 .437 .931 

B16 187.8333 225.385 .414 .931 

C1 187.9667 219.895 .590 .930 

C2 187.7333 222.133 .594 .930 

C3 187.9333 218.202 .612 .929 

C4 188.2000 223.821 .446 .931 

C5 188.1667 223.109 .534 .930 

C6 188.0333 234.240 -.049 .933 

C7 187.8333 236.075 -.153 .935 

C8 187.9333 218.202 .612 .929 

C9 188.2000 223.821 .446 .931 

C10 188.1667 223.109 .534 .930 

C11 188.0333 234.240 -.049 .933 
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C12 187.8333 236.075 -.153 .935 

C13 188.1667 223.109 .534 .930 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 46 
Alpha =    .932 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ  สกุล  สมพร  วงจกัร์ 
 

วนั  เดือน  ปีเกดิ  38  มีนาคม 2505 
 

ภูมิล ำเนำ  139 หมู่ท่ี 4  ต  าบลง้ิว  อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  
30240 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  139  หมู่ท่ี 4  ต  าบลง้ิว  อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  
30240 
 

วุฒิกำรศึกษำ   
 พ.ศ. 2518  มศ.3โรงเรียนหว้ยแถลงพิทยาคม 
 พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต เอกภาษาองักฤษ 

สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์
 

ประวตัิกำรท ำงำน   
 พ.ศ. 2535  ครู โรงเรียนเกง้เตก็ อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต2  
 พ.ศ.2546 –ปัจจุบนั  ครู โรงเรียนบา้นจอมศรี  ต าบลง้ิว  

อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 2 
  

สถำนทีท่ ำงำน  โรงเรียนบา้นจอมศรี  ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดั
นครราชสีมา 
 

ต ำแหน่งงำน  ครู คศ.3 
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