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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุปะสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  2)  ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 3) ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 56 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน/ฝ่าย และครูผู้สอน 
รวมทั้งหมด 336 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร และการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มาวิเคราะห์
หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่นทักษะการ
บริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เท่ากับ 0.88 และการหา
ค่าความเชื่อมั่นการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 เท่ากับ 0.97 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบเป็นขั้นตอน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า : 
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1           

โดยภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่        
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด 
ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านการศึกษาและ    
การสอน ตามล าดับ 
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2. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล    
ด้านข้อมูล ด้านสารสนเทศ และด้านการประมวลผล ตามล าดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
โดยทักษะที่ส่งผล คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจ
พยากรณ์ ร้อยละ 55.00 (R2 = 0.550) สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของสมาการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 

สมการคะแนนดิบ  = 1.511 + 0.616 (ET) (R2 = 0.550) (ทักษะด้านความคิดรวบยอด)  
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.742 (ZET) (R

2 = 0.550) (ทักษะด้านความคิดรวบยอด) 
 
ค าส าคัญ  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร, การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

Thesis Topic         :    Administrators’ Administrative Skills Affecting the Management 
of Information System in Schools Under the Office of 
Secondary Educational  Service Area 1 

Student’s Name    :   Phra Chitsanuphong  Suthummo (Khunsrimek) 
Degree Sought      :   Master of Education 
Program  :   Educational Administration 
Anno Domini        :   2019 
Advisor :   Phra Ratrattanamongkol, Dr. 
 

The objectives of this research were: 1) to study administrative skills of 
school administrators under the Office of Secondary Educational Service Area 1,       
2) to study information system management in schools under the Office of Secondary 
Educational Service Area 1, and 3) to study administrative skills of school administrators 
affecting information system management in schools under the Office of Secondary 
Educational Service Area 1. The data were collected through questionnaires from   
336 samples consisting of directors, deputy directors, division heads and teachers     
in 56 schools under the Office of Secondary Educational Service Area 1, and then 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 
regression analysis. 

The results of the study found that: 
1. The administrative skills in 5 aspects of school administrators under the 

Office of Secondary Educational Service Area 1 were at a high level overall and in 
aspects. The highest level was on thinking skills, followed by human skills, technical 
skills, concept learning skills, and skills in education and teaching respectively. 

2. The information system management in schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area 1 in 4 aspects was at a high level in total and     
in aspect. The highest level started at filing, followed by information technology, and 
processing respectively. 
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3. The administrative skills of school administrators affected information 
system management in schools under the Office of Secondary Educational Service 
Area 1 with a statistically significant figure at .01 on concept learning skills with 
predictive coefficient value at 55.00 (R2 = 0.550). It could be written in predictive 
patterns as follows: 

Raw score equation  = 1.511 + 0.616 (ET) (R2 = 0.550)  (Concept learning skills)  
Standard score equation   =  0.742 (ZET) (R

2 = 0.550) (Concept learning skills) 
 

Keywords : Administrative skills of administrators, Information system management in schools 
 

 
 



 

 

ฌ 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งในการให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ชี้แนะแนวทางการ
เขียนวิทยานิพนธ์  รวมไปถึงผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ เมตตากรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรับในการท าวิจัยในครั้งนี้  
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจัยพร้อมให้
ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้กระชับขึ้น พร้อมนี้ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
ช่วยชี้แนะเติมเต็มให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ที่ได้เมตตากรุณา ให้ค าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ        
ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จนส าเร็จได้ด้วยดีเสมอมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอขอบคุณ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และคณะครู ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม 
และอ านวยความสะดวกช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุน 
และเป็นก าลังใจเสมอมา การนี้ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย), ผศ.ดร.       
ผู้ให้ความสนับสนุนเมตตาอุปการะ ชี้แนะแนวทาง รวมทั้งให้โอกาสทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง             
ตลอดจนผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ท้ายนี้ขออ านาจ   
คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่าน จงประสบ  
แต่ความสุขความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใดสมดังปรารถนา ตลอดกาลนานเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ในการจัดการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ          

ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ บุคคลที่เป็นปัจจัย
ส าคัญสู่ความส าเร็จคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเพราะผู้บริหารคือผู้น าที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  
ที่จะบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีทักษะการบริหารขั้นสูง 
มีการวางแผนที่ดี มีการก าหนดทิศทางล่วงหน้าว่าจะด าเนินการพัฒนาไปในทิศทางใด ทั้งในด้าน
กระบวนการวางแผน และการบริหารงานทางการศึกษา (ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล, 2554, หน้า 1) หลายปี
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้ามาท าให้ประเทศไทย       
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท าให้หลายประเทศต่างหันกลับมาทบทวนบทบาท และแนวทางการจัดการศึกษา      
ของตนเองด้วยการก าหนดเป้าหมายในพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือสร้างและพัฒนาก าลังคน                
ให้มีความสามารถในการพัฒนาประเทศ (พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา, 2556, หน้า 1) ในวงการศึกษา
ในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดด้านการบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือพร้อมรับ
กระแสโลกาภิวัตน์หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่นับวันยิ่งทวีคูณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว (สุภาพร     
รัตน์น้อย, 2552, หน้า 1) การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ และ  
มีทักษะเกี่ยวกับการบริหารที่ส าคัญหลายด้าน เช่น กระบวนการบริหารทักษะของผู้บริหาร ตลอด
จนถึงเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ การน าเอาทักษะการบริหารงานมาใช้จะท าให้การบริหารงานเป็นระบบเป็น
ขั้นตอน และต่อเนื่องกันท าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ประกายเพชร ตะระชู, 2560, หน้า 492) 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
โลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge 

Based Economy) ที่เป็นปัจจัยในการแข่งขันก าลังเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยที่ไม่อาจจับต้องได้มากขึ้น 
เช่น ความรู้ เทคโนโลยี สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติ ด้านดิจิทัล (Digital 
Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and 
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Communication Technology : ICT) ที่ท าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรมเพ่ิมการวิจัย และพัฒนา
อย่างเข้มแข็ง (ปิยะภรณ์ สุขรี, 2559, หน้า 1) สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง เป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โลกที่กว้างใหญ่ดูเล็กลง ดินแดนที่อยู่ห่างไกลสามารถติดต่อถึงกันภายในเสี้ยววินาที ทุกคนก้าวสู่สังคม
ยุคใหม่เป็นหนึ่งเดียว ระบบในสังคมโลกเสมือนถูกเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายประกอบกับการหลั่งไหล
ของข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้างไร้พรมแดน ความล้ าหน้าของเทคโนโลยีท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง 
การแย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านทรัพยากรการค้าเกิดการแข่งขันกันในด้านต่าง  ๆ     
แทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและการศึกษาน าไปสู่ความ
แปรปรวนของโอกาสและข้อจ ากัดต่าง ๆ และนั่นก็ส่งผลกระทบถึงสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความคาดหวังของสังคมไทยที่จะก้าวเท่าทันสังคมโลกท าให้ทุก ๆ องค์กรในประเทศต้องพร้อมรับมือ
และต้องมีการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษา      
ของไทยที่ยึดหลักการที่ว่าระบบการศึกษาและระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องทุ่มเทศักยภาพความรู้ความสามารถและต้องมีทักษะ     
ในการบริหารจัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งการน าเครื่องมือทางการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้   
ก็เป็นกลไกและแนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น (เศรษฐธานี ทรวดทรง, 2556, หน้า 1) การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลยั่งยืนจะต้องให้ความ 
ส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวน 
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง การด าเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
นั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรคือผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ ที่จะน าองค์การที่
รับผิดชอบให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทและ
อิทธิพลสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษาผู้บริหาร
หน่วยงานจะต้องมีศักยภาพและทักษะในการบริหารจัดการงานให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมทั้งจัดให้มี
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสร้างความชัดเจน
ในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (รัตนชิต ศรีหลิ่ง, 2559, หน้า 17) สถานศึกษาเป็นที่ที่มนุษย์ร่วมมือกันกระท า
กิจกรรมจึงต้องมีการบริหารการจัดการกิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การบริหารงานในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบรัฐหรือของเอกชนมุ่งหวังผลก าไรหรือไม่มุ่งหวังผลก าไรต่างก็เป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดขึ้น แต่การที่จะบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ย่อมข้ึนอยู่
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กับผู้จัดการในฐานะที่เป็น “ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร” ขององค์กรว่าจะสามารถเลือกใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการ การบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ การวางแผน และมีนโยบายอย่างไรที่จะท าให้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดภายในองค์กร ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลต่อการบรรลุถึง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการ
ด าเนินงานขององค์กรคือตัว “ผู้บริหาร” เมื่อผู้บริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะการบริหารของผู้บริหารนับเป็นส่วนหนึ่งที่
ได้รับความสนใจและคาดหวังจากองค์กร (กรรณิกา ประสมนาด, 2554, หน้า 112) 

การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพท้ังในด้านผลผลิตกระบวนการจัดการและปัจจัยต่าง ๆ 
โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้คือผู้บริหารสถานศึกษาเพราะต้องเป็น
ผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง     
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพที่ส าคัญที่จะน าพา
องค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Contact) หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบได้กับผู้บริหารมืออาชีพ      
จึงเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะท าหน้าที่ส าคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ฉะนั้นผู้บริหารย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จ
หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
มีภาวะผู้น า (บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล, 2557, หน้า 189) การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วิธีการบริหาร
จัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามศักยภาพ และสถานศึกษานั้นการให้อิสระในการด าเนินการ
ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความคล่องตัวสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ ผลงานที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของสถานศึกษารวมทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความ 
ส าเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การบริหารการศึกษาในปัจจุบันเป็นการด าเนินการที่ประกอบ 
ด้วยการวางแผนการจัดรูปงานและระบบก าลังคนการจูงใจและควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรใน
หน่วยงานก็เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารควรมีทักษะในการบริหาร
สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด (วริศรา 
บุญธรรม, 2560, หน้า 2) ได้กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นของ เดรคและโรว์ (Drake & Roe) ในการบริหาร
สถานศึกษาไว้ 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and Instructional 
Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี ต้องเป็นผู้น าทางการศึกษาและจะต้องมีความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนในฐานะนักวิชาการศึกษาที่ดี  2) ทักษะด้านความรู้ความคิด 
(Cognitive skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้และเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างทักษะอ่ืน ๆ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความคิด ภูมิปัญญา และวิสัยทัศน์  3) ทักษะด้าน
เทคนิควิธี (Technical Skills) คือความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือที่จ าเป็น
เพ่ือผลส าเร็จของงานที่ได้มาจากประสบการณ์การศึกษา และการฝึกอบรมให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 4) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการคิดตัดสินใจท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน และท าให้คนอ่ืนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจูงใจคนและการประยุกต์
ภาวะผู้น ามาใช้ในการบริหารงาน 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) คือ ความ 
สามารถในการมององค์การได้อย่างทะลุปรุโปร่งเพ่ือท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม     
ด้วยการท าให้การท างานของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับองค์การ ทักษะด้านความรู้ความสามารถเป็น
การยอมรับวัตถุประสงค์ขององค์การมากกว่าที่จะค านึงถึงความต้องการของบุคคลโดยบุคคลเพียง
หนึ่งเดียวในองค์การ ทักษะทางการศึกษาและการสอนนั้นเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่เข้าใจการศึกษาก็ย่อมจะบริหารให้มีประสิทธิผลได้ยาก เพราะ
สถานศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษา ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างจากองค์การประเภทอ่ืน 
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องเป็นผู้น าทางการสอน (Instructional Leader) นอกจาก
ทักษะทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วย เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา การเมืองการปกครอง ชีววิทยา และภูมิศาสตร์    
เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการบริหารงานด้วย (จันทรานี สงวนนาม , 2551, หน้า 29) 
แนวทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันมีหลายประการซึ่งในแต่ละประการนั้น     
มีจุดหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและ         
มีความสุขมีการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม มีการยุบรวมกรมต่าง ๆ         
ในส่วนกลางเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือขจัดความซับซ้อนในการท างานและเอ้ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่สังกัดโดยมุ่งหวังให้มีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัด
การศึกษาที่เป็นเครื่องมือส าคัญจะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพ่ือสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ (คาวี เจริญจิตต์, 2557, หน้า 1)  

เทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อมนุษย์ไม่ว่าในระดับปัจเจกบุคคล  องค์การ หรือ
ประเทศชาติ เทคโนโลยีช่วยท าให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น
นอกจากนี้เทคโนโลยียังคงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสถานศึกษา      
และประเทศชาติ ตลอดจนยังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับอาณาประเทศในเวทีโลก ดังนั้น บุคคล
ในองค์การหรือประเทศใดที่ล้าหลัง ด้านการสร้าง ผลิตใช้หรือจัดการเทคโนโลยีย่อมตกอยู่ในภาวะ    
ที่เสียเปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกมีการแข่งขันเศรษฐกิจสูง ผนวกกับความ
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เปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เป็นเครื่องเสริมแรงอันส าคัญที่ท าให้โลกมีความเป็น
พลวัตมากขึ้น บุคคลหรือองค์การที่เข้าใจและสามารถจัดการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ในภาวะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้เท่านั้นที่จะคงความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกนี้ได้     
มากยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจากเศรษฐกิจ
แบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) องค์การต่าง ๆ ต้องปรับตัวและจ าเป็นต้องแข่งขันกันด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” 
(Creativity) และ “นวัตกรรม” (Innovation) เพ่ือสร้างความแตกต่างส่งมอบสินค้า หรือบริการจนถึง
มือผู้บริโภคพร้อมกับความพึงพอใจสูงสุด (สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ, 2556, หน้า 2) คุณค่าหรือ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าส าคัญต่อการบริหารและการจัดการและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งช่วยย่อโลกให้เล็กลงและสามารถสื่อสารแบบรวดเร็วรวมทั้งใช้
ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายโรงเรียนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ประเทศไทย
นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการตื่นตัวในด้านการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง ได้ มีการ
ประกาศปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่ส่งผลให้มีหน่วยงานราชการเกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นการรองรับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกหลายหน่วยงาน สารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ (โสภา ตุ้มท่าช้าง, 2550, หน้า 1) จึงสะท้อนให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนก็คือการให้การศึกษาโดยรัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า (นพดล ศิริทรัพย์, 2556, หน้า 2) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งงานวิชาการ      
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน และครุภัณฑ์ อีกทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอนการบริหารงานที่ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องเอาการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ ดังนั้นบทบาท     
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคข้อมูลสารสนเทศจ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ก้าวทันต่อ    
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารมิติใหม่ คือ การเรียนรู้          
การวางแผน การปรับโครงสร้างระบบงาน มีภาวะผู้น า การตรวจสอบ ติดตาม การนิเทศและ           
การประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ 
การพัฒนาองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักและพยายามจัดให้มีการพัฒนาและ        
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเสมือนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมิติผู้บริหารในยุค (Information 
and Communication Technology : ICT) ที่จะกล้าน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ     
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิศารัตน์ เชาว์ปรีชา, 2556, หน้า 3) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4    
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ การศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65   
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้  มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 
ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้รู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้ เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย และมาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท า
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริมและประสานการวิจัยการพัฒนาและการใช้รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ
ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 24) สารสนเทศ จึงเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จของการบริหาร     
เพราะหน่วยงานใด ๆ แท้จริงแล้วก็คือระบบการจัดกระท ากับสารสนเทศนั่นเอง และผู้บริหาร          
ก็คือผู้รู้เลือกใช้สารสนเทศที่หมุนเวียนอยู่ในหน่วยงานนั้น ๆ การมีระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้    
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันท าให้สามารถเป็นผู้น าในการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
(นภดล ศิริทรัพย์, 2556, หน้า 3)  

 
1.1.2 ปัญหาของการวิจัย 
ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษ 21 ทั้งในส่วนที่ เป็นแรงกดดันภายนอก      

ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล         
(Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการติดกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง พฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้ง
ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร   
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยัง          
ไม่เหมาะสม และขาดความคล่องตัวยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทาง



7 

การศึกษา ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะของคนไทย
ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองและรองรับความท้าทาย
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก    
ในการขับเคลื่อนประเทศ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, หน้า ง) พบว่าหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน     
ในระยะต่อไป ได้แก่ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก ในด้านประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนการบริหารการจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างและระบบจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณในการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และ
การใฝ่หาความรู้ของคนไทย ลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ยังเป็นแบบตั้งรับ ผู้เรียนใช้
เพ่ือการสืบค้นเนื้อหาสาระแต่ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้
รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ และยังพบว่าทักษะด้านภาษาของแรงงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มลดลงนอกจากนี้
ปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นอันดับแรก 
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กกระจายอ านาจบริหารจัดการไปสู่สถานศึกษา
เพ่ือความคล่องตัวส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560, 
หน้า 39) จากสรุปผลนโยบายด้านการจัดการศึกษาก าหนดไว้ใน ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านการวิจัย เพ่ือสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่าง      
มีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และ
ลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการผลิต พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตาม
วิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง         
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ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม นอกจากนโยบายด้านการศึกษาทั้งสองข้อแล้ว ยังก าหนดนโยบายไว้อีกว่าให้ปรับหลักสูตร 
ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง มีความสุขลดความเหลื่อมล้ าจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
โดยน าเอาระบบ (Information and Communication Technology : ICT) เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบแต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตอยู่ในยุคโลกไร้
พรมแดนจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จากการระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและได้ให้
ทุกส านักระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในส านักเช่นกัน โดยได้จัดท า SWOT พบว่าส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจุดอ่อน คือ ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อมใช้ในการ
บริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2560, หน้า 65-66) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สามารถน ามาสรุปวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ในส่วนของจุดอ่อนพบว่า         
ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้ทั้งหมด เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนของกรมการปกครอง เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาในการ
ติดตามตัวนักเรียนที่จบการศึกษาหรือออกจากระบบการศึกษากลางคัน (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559, หน้า 47) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 แห่ง มีผลการประเมินที่ส าคัญ   
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กยังมีปัญหา
ด้านคุณภาพมากและมีมาตรฐานที่ต่ ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ แนวทางหนึ่ง
ของการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1         
คือ การใช้กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง     
ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใน 8 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                
4) ด าเนินการตามแผน พัฒนาการจัดการศึกษาโดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและน าแผนไป      
สู่การปฏิบัติ 5) ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6) ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ตามมาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 7) สังเคราะห์รายงานประจ าปี  
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ของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 8) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, 2558, หน้า 12-16) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกล่าวถึงความเป็นมานโยบายด้านการศึกษาจากความ
ร่วมมือของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย รายงานผลการศึกษานี้ได้เสนอแนวทาง
ส าหรับประเทศไทย ที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการลงทุน    
ด้านการศึกษาว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีร่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นกลไกให้เกิดความเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสถียร และสามารถ
เชื่อมโยงกับสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างดี ครูต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และภารกิจของ
สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรเร่งด าเนินการ         
คือ ควรมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการท างานอย่างชัดเจนเพ่ือลดภาระงานในระดับ
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการจัดเรียนการเรียนการสอนเด็กได้มีคุณภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560, หน้า 5) 

 
1.1.3 ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
การพัฒนาการศึกษาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ      

ในระดับหนึ่งภายใต้บริบทหรือสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น แต่มีปัญหาที่สั่งสมมาหลายประการและ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่เริ่มพัฒนาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พบว่า การศึกษาของไทย 
มีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหลายประเทศ ผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมาก เพราะการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จ  
ได้นั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจในหลักการบริหารอย่างแท้จริง ตลอดจนมีทักษะ     
ในการบริหาร การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และมีทักษะในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจการวางแผน (จ าเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ , 
2550, หน้า 2) ซึ่งการจัดการบริหารและการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาย่อมต้อง
อาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา (พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา, 2556, หน้า 6) ผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยรู้จักพัฒนาตนเองรู้จัก
ใช้เทคนิคการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา (ฐะปะนีย์ สระทองพรม, 2556, หน้า 5) ดังนั้นระบบ
สารสนเทศจึงเป็นทรัพยากรทีม่ีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร การมีสารสนเทศที่มี
คุณภาพถูกต้องเที่ยงตรงฉับไวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการควบคุมก ากับติดตามและ
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ประเมินผลรวมถึงการวางแผนบริหารจัดการในอนาคต สารสนเทศจึงมีบทบาทอย่างมากในสังคม
ปัจจุบันและในอนาคต มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายการบริหารการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับชาติหรือท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการต่าง ๆ สารสนเทศเป็น
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์กรเป็นเครื่องก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจรวมทั้งช่วยให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ท าให้วางแผนเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ (ดาวใจ วงศิลา, 2559, หน้า 2) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ควรมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการท างานอย่างชัดเจนเพ่ือลดภาระงานในระดับ
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเด็กได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี พ.ศ. 2559 
พบว่ามีสถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้สรุป 
ผลการประเมินสถานศึกษา มีจุดที่ควรพัฒนาได้กล่าวถึงการบริหารจัดการระบบสาสนเทศที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก ควรมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยังพบว่ามีสถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
อยู่ในระดับปรับปรุง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานศึกษาในด้านระบบสนเทศให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศ         
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือจะได้น าผลการวิจัย         
ไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการบริหารงาน
ทุกด้าน (วริศรา บุญธรรม, 2560, หน้า 3) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้สรุปผล
กระทบที่เกิดขึ้นไว้ว่า สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ต่อการเปลี่ยน 
แปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 สัญญาประชาคมโลกจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
2556 (Millennium Development Goals : MDGS 2015) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ 2575 (Sustainable Development Goals : SDGS 2030) ผลกระทบเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมรองรับประเทศไทย
ยุค 4.0 ทักษะของประชากรในศตวรรษที่  21 ความต้องการก าลัง คนยุค 4.0 สภาวการณ์             
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการด ารงชีวิต สารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบเป็นทรัพยากรที่มีค่า
มากส าหรับการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยคาดหวังว่าการวิจัย       
ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา ใหก้ารศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงขึ้นตามล าดับต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1.  เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  
2.  เพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 1 
3. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
1.3 ค าถามในการวิจัย 
 

เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งข้อค าถามส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไว้ ดังนี้ 

1.  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
อยู่ในระดับใด 

2. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 อยู่ในระดับใด 

3.  ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้  
ทักษะการบริหารของผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งด้านส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศ         

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ของ เธลเบิร์ต แอล เดรค และ วิลเลี่ยม เอชโร (Thelbert L. Drake and William H. Roe, 1986, pp. 29-30) 
ได้แก ่1) ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive  Skills)  2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 3) ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน (Education and Instructional Skills) 4) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) 5) 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) และการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามแนวคิด 
ของ การจัดการระบบสารสนเทศ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 22-25) ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 
2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล 4) ด้านสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏดังภาพที่ 1.1 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables)  

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร*   การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา**  
1. ทักษะด้านความรู้ความคิด  
2. ทักษะด้านเทคนิค  
3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน  
4. ทักษะด้านมนุษย์  
5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด  

1. ด้านข้อมูล  
2. ด้านการจัดเก็บข้อมูล  
3. ด้านการประมวลผล  
4. ด้านสารสนเทศ  

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
Source. *From The Principal ship, 3rd ed., (pp. 29-30.), by Thelbert L. Drake and 
William H. Roe, 1986, New York: Macmillan, London: Macmillan. 
ที่มา. ** จาก การจัดการระบบสารสนเทศ, (หน้า 22-25), โดย กรมวิชาการ, 2544, กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ. 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 แห่ง ใน 23 เขต โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2560, หน้า 2) 

 
1.6.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553        
ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 23 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครู ราษฎร์บูรณะ จอมทอง  คลองสาน ธนบุรี     
ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร    
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2560, หน้า 2) 

 
1.6.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการ

บริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ เธลเบิร์ต แอล เดรค และ วิลเลี่ยม เอชโร (Thelbert L. Drake and 
William H. Roe, 1986, pp. 29-30) ได้แก่ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) 2) ทักษะ
ด้านเทคนิค (Technical Skills) 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and Instructional 
Skills) 4) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)   

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาตามแนวคิด ของ การจัดระบบสารสนเทศ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544, 
หน้า 22-25) ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล 4) ด้านสารสนเทศ 

 
1.6.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา คือ กุมภาพันธ์ 2561 ถึง เมษายน 2562 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะต่าง ๆ       
ที่น ามาใช้ ดังนี้ 

1.7.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่ ใช้
กระบวนการและกลยุทธ์ในการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ หรือประสบการณ์หลายด้าน โดยการฝึกฝนและพัฒนาเป็นประจ า ซึ่งประกอบด้วย     
5 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

4) ทักษะด้านมนุษย์ และ 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งทักษะแต่ละด้านมีนิยามศัพท์ ดังนี้  
 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา

สามารถน าความรู้ ความช านาญ และ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ เป็นผู้น าที่ดีบริหารงานโดยก าหนด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ีอมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ในการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง         
พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงาน มีการกระจายอ านาจ          
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา 

2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความช านาญ เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร ใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่าง
หลากหลาย และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว มีการพัฒนากระบวนการทางการ
บริหารและน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย
หรือข้อตกลงต่าง ๆ พร้อมทั้งมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) 
หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและการบริหารหลักสูตรการสอน และ
เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายด้านการศึกษา มีการพัฒนาบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน 

4) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความ 
สามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเอง
กับบุคลากร เพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ มีการยกย่องแสดงความ
ยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างรักษาระเบียบวินัย 
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติได้เหมาะสม 
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5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน จัดระบบการท างานให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงานภายในองค์กร มีการพัฒนาและ   
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม มีมาตรการรองรับในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

1.7.2 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยคน ข้อมูล เครื่องมือ การผลิต 
จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมีการน าเทคโนโลยี    
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล และ 4) ด้านสารสนเทศ ซึ่งแต่ละ
ด้าน มีนิยามศัพท์ ดังนี้  

1) ด้านข้อมูล หมายถึง ข้อมูลเพ่ือการบริหารและปฏิบัติงานของสถานศึกษา       
ที่สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการในการใช้ข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ภารกิจและก าหนดการรายงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานแต่ละระดับต้องมี 
มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานวิเคราะห์ข้อมูล
ตามโครงสร้างหน้าที่งานและฝ่ายในโรงเรียนให้ชัดเจน ข้อมูลเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามหลักการบริหาร
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงข้อมูล     
ให้เหมาะสมได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จ าเป็น เช่น ตู้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศ มีระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน ก าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ ก าหนดรายการข้อมูลและวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือ จัดท าปฏิทินใน
การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่งอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแล
และท าส าเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้ 

3) ด้านการประมวลผล หมายถึง การประมวลผลข้อมูล ที่หน่วยงานได้ก าหนด
ขอบข่ายไว้แล้ว มีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล มีผู้ดูแลข้อมูลและได้รับเข้าอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ      
น าระบบเครือข่ายมาใช้ในการประมวลผล จัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู          
ทีเ่ป็นระบบและมีความครอบคลุมกับการใช้งาน มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้  
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4) ด้านสารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ของการประมวลผลที่มีความทันสมัยถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการง่ายต่อความเข้าใจ สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้     
คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป มีปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดและประเภทของข้อมูล สารสนเทศ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ต่อความต้องการของหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

1.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน ในสถานศึกษาที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

1.7.4 หัวหน้างานวิชาการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ     
ในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

1.7.5 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักในด้านการสอนนักเรียน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

1.7.6 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 แห่ง ใน 23 เขต ได้แก่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน 
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครู ราษฎร์บูรณะ จอมทอง 
คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 

1.7.7 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาใน 23 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่       
เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ ์ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย  บางแค บางขุนเทียน 
บางบอน ทุ่งครู ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด    
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานครให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560, หน้า 2) 
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1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

การวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ที่ได้รับจาก
การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้วิจัยได้ทราบถึงระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารและการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2.  ผู้วิจัยได้ทราบถึงทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษา ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารตนเอง และพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

4.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาได้ 

 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี 
แนวคิด หลักการของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรอืใกล้เคียงกัน โดยค้นคว้าข้อมูล และสถิติ
จากต าราเอกสาร ทางวิชาการ วารสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ          
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
2.1.1 ความหมายของทักษะทางการบริหารของผู้บริหาร 
2.1.2 วิวัฒนาการทางการบริหาร 

2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร 
2.2.1 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
2.2.2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.3 การจัดระบบสารสนเทศ  
2.3.1 ความหมายของระบบ 
2.3.2 ประเภทของระบบ 
2.3.3 ระบบสารสนเทศ 
2.3.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
2.3.5 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ 
2.3.6 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
2.3.7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
2.3.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

2.7 สรุป  
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2.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหาร   
ล้วนขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารของผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ    
โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน พร้อมทั้งลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลที่จะน าพาองค์กร       
หรือหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีนักวิชาการได้ศึกษาแล้วค้นคว้ารวบรวมไว้ ดังนี้ 
 

2.1.1 ความหมายของทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ในการบริหารสถานศึกษา หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

ทักษะการบริหารของผู้บริหารจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารปัจจัยทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของทักษะตามทัศนะต่าง ๆ ดังนี้ 

ทองทพิภา วิริยะพันธุ์ (2550, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหาร คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารองค์กร หรือน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพใน
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ชัดเจนและโปร่งใส เมื่อผู้บริหารคือปัจจัย
ส าคัญแห่งความส าเร็จขององค์กรประการหนึ่ง องค์กรจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
ผู้บริหารขององค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ และขณะเดียวกันตัวผู้บริหารเองก็ต้องเล็งเห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องท าการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เพ่ือจะได้เพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพให้แก่ตนเองดียิ่งขึ้น และเมื่อผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพแล้วก็จะส่งผลดีไปถึงองค์กร เพราะจะท าให้เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันยิ่งขึ้น 
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว และจะน าพาองค์กรให้ฟันฝ่าอุปสรรค       
การแข่งขันตามกระแสของโลกยุคการค้าเสรีและยุคโลกาภิวัตน์ ที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน      
และในอนาคตได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2550, หน้า 76) ได้ให้ความหมายของทักษะ           
ของผู้บริหาร หมายถึง ความรู้ ความสามารถการใช้ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ        
ในองค์การด าเนินไปสู่เป้าหมาย และส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ และโสภา ตุ้มท่าช้าง (2550, หน้า 16) 
ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ผู้บริหาร คือ บุคคลที่มีหน้าที่ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
โดยการเอ้ืออ านวยประโยชน์ การจูงใจและการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานได้จนส าเร็จ ลดการใช้อ านาจขู่เข็ญบีบบังคับและอิทธิพลที่ท าให้เกรงกลัว ซึ่งควรจะเป็น
มาตรการขั้นสุดท้าย หากมีความจ าเป็นและจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการท างาน 
ส่วนจ าเรียง ไพบูลย์เบญจะ (2550, หน้า 36) สรุปทักษะการบริหารไว้ว่า ทักษะการบริหารของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาในแง่ทฤษฎีก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สมบูรณ์ที่สุดต่อการน าไปใช้ 
เมื่อค านึงถึงในทางการวิจัยทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย ก็ไม่สามารถยึดติดอยู่กับรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง และเมื่อค านึงถึงการปฏิบัติสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ทั้งในด้านทฤษฎีและการวิจัยส่งผลให้
นักการบริหารสามารถประยุกต์แนวทางการศึกษาใหม่ ๆ และวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถท าความ
เข้าใจในการบริหารงานในองค์กรที่ตนรับผิดชอบอยู่ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการ
บริหาร โดยต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในตนเอง โดยการ
หาความรู้จากหลักการตามแนวทฤษฎีเพ่ือท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ 
จันทรานี สงวนนาม (2551, หน้า 34) ได้สรุปทักษะของผู้บริหารไว้ว่า ในการบริหาร องค์การทางธุรกิจนั้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะอย่างน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด แต่สถานศึกษาเป็นองคก์ารที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์การธุรกิจ ดังนั้น การบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะ ทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด 
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด 
นอกจากทักษะด้านการบริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน
ประกอบด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา การเมือง การปกครอง ชีววิทยา 
และภูมิศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการบริหารงานด้วย หนึ่งปีต่อมา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของทักษะว่า การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว ในอีกสองปีต่อมา อุราภรณ์ คูนาเอก (2554, หน้า 23) ได้กล่าว
สรุปทักษะการบริหารไว้ว่า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องมี 3 ทักษะ ดังนี้ คือ 
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์และทักษะด้านความคิดรวบยอด ซึ่งคล้ายกับแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) ทักษะทั้งสามทักษะนี้ผู้บริหารสามารถน ามาพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรได้ เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ามาพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในปีเดี่ยวกัน ชาลินี กิจ
รุ่งเรืองกุล (2554, หน้า 19) สรุปทักษะการบริหารไว้ว่า ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารที่ใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการน าเอาทรัพยากรการบริหารมาบริหารจัดการองค์การ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถทางศาสตร์และศิลป์ และทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรก าหนดไว้ ขณะที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 10) 
ได้กล่าวเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารไว้ว่า ทักษะผู้บริหาร มี 3 ระดับ ระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง แต่ละระดับต่างมีความเกี่ยวพันกับทักษะทางการบริหาร และแสดงบทบาทและหน้าที่ให้
สอดกับการเป็นผู้บริหารของตน นอกจากนั้นผู้บริหารยังจะต้องเข้าใจในสภาพแวดล้อมขององค์การ
สองลักษณะ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนมีจริยธรรมทางการ
บริหาร ต่อมาอีกหนึ่งปีจากงานวิจัย ของ พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา (2556, หน้า 22) สรุป ความหมาย
ของทักษะการบริหารไว้ว่า ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน
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ด้วยความช านาญและเชี่ยวชาญ ส่งผลให้บุคคลทั่วไปยอมรับและการด าเนินงานในองค์กรเกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับ ฐะปะนีย์ สระทองพรม (2556, หน้า 16) ได้สรุป
ทักษะการบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากรทางการ
บริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 
เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงกล่าวได้ว่า 
ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะ  
และในอีกหนึ่งปีถัดมาจากงานวิจัย ของ คาวี เจริญจิตต์ (2557, หน้า 23) ได้กล่าวทักษะการบริหารรอง
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจในการบริหารงานในองค์กรที่ตนรับผิดชอบอยู่ดียิ่งขึ้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีทักษะการบริหาร โดยต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้  จากหลักการตามแนวทฤษฎี เพ่ือท าให้การบริหารประสบ
ความส าเร็จ ในปีเดียวกัน วิวัฒน์ บุญยง (2557, หน้า 18) ได้สรุปความหมายของทักษะการบริหารไว้ว่า 
ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความคล่องแคล่วว่องไวถูกต้อง          
ในการบริหารงานของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงาน
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ขณะที่ คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ (2557, หน้า 30) ได้กล่าวถึง
ทักษะทางการจัดการไว้ว่า หมายถึง บทบาทด้านการจัดการสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ 
บทบาทระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร และบทบาทด้านการตัดสินใจ ทักษะของผู้บริหาร
ที่ส าคัญ มี 3 อย่าง คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิด ในการ
ด าเนินธุรกิจของผู้บริหารในปัจจุบัน นอกจากจะรับผิดชอบในการท าก าไรสูงสุดเพ่ือสนองตอบ
ผู้ร่วมงานในองค์กร ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ต่อมาอีกหนึ่งปี โชติ บดีรัฐ (2558, 
หน้า 15) ได้กล่าวเกี่ยวกับ ทักษะของผู้บริหารไว้ว่า ทักษะที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ ทักษะด้านความรู้
ความสามารถของผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันถ้าผู้น าไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ      
คงน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายค่อนข้างยาก เพราะต้องแข่งขันกับองค์การต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีการพัฒนาทักษะด้านองค์ความรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เช่นเดียวกับ ทรงพล เจริญค า (2559, หน้า 19)     
ที่ได้ให้ความหมาย ทักษะการบริหารด้านความคิดรวบยอดไว้ว่า ทักษะของผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จ มี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทักษะพ้ืนฐานดังกล่าว ในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ในปีเดียวกัน ปิยะภรณ์ สุขรี (2559, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของทักษะสรุปได้ว่า ทักษะของ
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ผู้บริหาร หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านศักยภาพ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้  และฝึกฝน แสดงออกใน
รูปการกระท าในการน าเอาความรู้ ทรัพยากรปัจจัยทางการบริหารมาใช้ ในการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ขณะที่ สัมมา รธนิธย์ (2560, 
หน้า 57-58)  ได้กล่าวถึงทักษะของผู้บริหารไว้ว่า ทักษะการบริหาร (Managerial Skill) หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงาน ซึ่งมีความส าคัญมาก หากผู้บริหารมีทักษะทางการบริหารไม่เพียงพอ
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้แตกต่างกันไป ทักษะทางการบริหารถือว่ามี
ความส าคัญในทุกระดับของผู้บริหาร แต่อาจแตกต่างมากน้อยไม่เท่ากัน ผู้บริหารงานระดับต้น
จะต้องมีทักษะทางเทคนิควิธีการมาก ทักษะด้านการคิดความเข้าใจน้อย ในขณะที่  ผู้บริหารงาน
ระดับสูงจะต้องมีทักษะทางเทคนิควิธี ทักษะทางการคิดความเข้าใจมาก ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะ
มีทักษะทั้งสองใกล้เคียงกัน แต่ในทุกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญต่อความส าเร็จใน
การบริหารเกือบจะเท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วนิศรา บุญธรรม (2560, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจหลัก 
ซึ่งมีความส าคัญมาก อาศัยการท างานร่วมกับบุคคลในองค์กร ผู้บริหารต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลเมื่อมีการท างานร่วมกัน โดยการมีทักษะทางการบริหารต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คือ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถทางการบริหารจัดการ
ด าเนินงาน ความรู้ ความช านาญ ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิด พร้อมก ากับ 
ควบคุมดูแล บริหารและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้การด า เนินงานตามภารกิจ         
ของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาวะผู้น าสร้างพลังแห่ง
กระบวนการท างาน จูงใจให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงานท างานได้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ และ           
เต็มความสามารถเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
2.1.2 วิวัฒนาการทางการบริหาร 
สัมมา รธนิธย์ (2560, หน้า 35-36) ได้กล่าวถึง วิวัฒนาการทางการบริหารไว้ว่า ทฤษฏีทางการ

บริหารตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งตกอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาในระยะเริ่มแรก    
ยังมีลักษณะเป็นเพียงแนวคิดหรือข้อเสนอที่ยังไม่ชัดเจน ถือว่ายังเป็นยุคของนักบุกเบิกทางทฤษฎีรุ่นแรก 
ต่อมาจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 18 ก็เริ่มมีการพัฒนาศาสตร์ทางการบริหารขึ้นมาอย่างมีหลักการ
เป็นแบบดั้งเดิม จากนั้นก็มีวิวัฒนาการสู่การบริหารเชิงพฤติกรรมการบริหารเชิงระบบการบริหาร   
เชิงสถานการณ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ สู่การบริหารตามแนวโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันตามล าดับ ดังนี้ 
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1. ทฤษฏีการบริหารยุคดั้งเดิม ที่ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าสั่งหรือก าหนดตามแบบแผนที่
เคยปฏิบัติกันมาหรือตามกฎเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้สืบทอดกันมา 

2. ทฤษฏีการบริหารแบบทฤษฏีหลัก ที่เน้นประสิทธิภาพ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การวิเคราะห์การท างานโดยพยายามหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน มีหลักการและกระบวนการ
บริหารที่ชัดเจนมีการจัดองค์การและระบบการท างานแบบเป็นทางการชัดเจน จ าแนกเป็น 3 ทฤษฎี 
คือ ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งหาวิธีที่ดีที่สุดในการท างาน ทฤษฎีการบริหารจัดการ   
มุ่งก าหนดหลักการทางการบริหารไว้ และเชื่อว่าหากมีการฝึกอบรมก็สามารถจะท าให้เป็นนักบริหาร
ที่มีความสามารถได้ และทฤษฎีการบริหารแบบราชการ ที่มุ่งเน้นความเป็นเหตุเป็นผลในองค์ประกอบต่าง ๆ 
ขององค์การแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามอ าเภอใจของนักบริหารหรือเจ้าของกิจการ 

3. ทฤษฎีการบริหารแนวมนุษยสัมพันธ์ อันเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของ เอลตัน เมโย 
(Elton Mayo) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติงาน
กับผลผลิตในการท างาน ที่เรียกว่าเป็น Hawthorne Effects การบริหารจึงปรับเปลี่ยนมาเน้นในเรื่อง
ของคนและคุณค่าของความเป็นคนในการท างาน ใช้จิตวิทยามาช่วยในการท างานและใช้พฤติกรรม
สัมพันธ์เป็นเครื่องมือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

4. ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นการบริหารที่ประยุกต์   
ใช้หลักการของพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการท างาน โดยเน้นและให้ความสนใจเรื่อง
พฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การในการท างานในองค์การเป็นพิเศษ ได้แก่ บุคคลและองค์ การ         
การตัดสินใจ แรงจูงใจ การสื่อสาร สภาวะผู้น า บรรยากาศขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ฯลฯ ตลอดจนมีการพัฒนาโมเดลและเทคนิคการบริหารแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์และโมเดลในการบริหารหรือวิทยาการจัดการ 

5. ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ เป็นการบริหารที่พิจารณาองค์การและการท างานโดย
ภาพรวมหรือการบริหารแบบองค์รวมโดยพิจารณาหน่วยงานหรือองค์การเป็นระบบสังคมที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภาพนอก ใช้ทฤษฎีระบบในการพิจารณาการด าเนินงานโดยประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และเทคนิคระบบ (System Approach) ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบจากแต่ละส่วนแล้วปรับปรุงทุกส่วนเข้าสู่สภาพโดยรวม พัฒนาการท างานแบบระบบที่
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management 
Information System : MIS) 

6.  ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ เป็นการบริหารโดยยึดหลักการวิเคราะห์งานการ
วิเคราะห์คน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อก าหนดแบบการบริหารหรือวิธีการท างานที่เหมาะสม
ของผู้บริหาร โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ 
ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ 

7.  ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ในอนาคตโดยการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และข้อจ ากัดของหน่วยงานปัจจุบันเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์หรือสภาพ
ในอนาคตที่ต้องการให้เด่นชัด โดยเน้นคุณภาพ การแข่งขัน การประสบผลส าเร็จแบบเอาดีเอาเด่น  
เป็นเยี่ยมหรือเป็นเลิศมีการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการวางแผนและบริหารตามแนวกลยุทธ์ที่
ได้ก าหนดไว้ 
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8.  ทฤษฎีการบริหารแนวโลกาภิวัตน์ เป็นการบริหารองค์กรที่มีการแข่งขันสูงมุ่งผลส าเร็จ
โดยรวดเร็ว เป็นการบริหารที่ด าเนินการตามแนวมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 9000 ISO 14000 
ระบบประกันคุณภาพ (SQC, TQM, QS ฯลฯ) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) 
ที่ถูกก าหนดขึ้น 

สรุปได้ว่า การบริหาร มีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลาย เนื่องจากมี  
ผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัย จึงเกิดทฤษฎีการบริหารเกิดขึ้นมากมาย ตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลก 
และความต้องการของมนุษย์ การบริหารจะประสบผลส าเร็จ หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้น าแนวทาง
ทฤษฎีที่นักการศึกษาได้ค้นคว้าน าไปประยุกต์ใช้ ในแค่องค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารควรค านึงถึงวัฒนธรรม
ของแต่ละองค์กรนั้น ๆ มุ่งความส าเร็จ และประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรเป็นหลัก ผู้บริหารต้อง
วิเคราะห์คน วิเคราะห์งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่จะเข้าใจสถานการณ์ 
ในอนาคต 
 

2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัทักษะของผู้บริหาร 
 

การบริหารกิจการใด ๆ ในสถานศึกษาผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหาร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

2.2.1 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
สุนทร โคตรบรรเทา (2554, หน้า 43-44) การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่ง

ถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) และนักการบริหารการศึกษาถือว่าเป็นผู้มีวิชาชีพชั้นสูง 
(Professionals) เพราะเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและเรียนมาโดยตรง เป็นผู้มีจรรยาบรรณและมีใน
การประกอบวิชาชีพของตน ดังนั้นพฤติกรรมาของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา
จะต้องอยู่ในกรอบมาตรฐานของการปฏิบัติ ปัจจุบันการบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่    
โตเต็มที่แล้วและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีการพัฒนาพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่มั่นคง เป็นองค์ความรู้ที่มี
การรวบรวมและทดสอบแล้วว่าเป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ที่มี
วิวัฒนาการมาตั้ งแต่ต้นคริสต์ศักราช  1900 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันศาสตร์         
สาขาการบริหารการศึกษามีทฤษฎีต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้  1) ทฤษฎีองค์การดั้งเดิม 2) ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธ์ 3) ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 

1. ทฤษฎีองค์การดั้งเดิม (Classical Organizational Theory) ได้เริ่มต้นมาตอนต้นของคริสต์ 
ศตวรรษที่ 20 การบริหารในยุคแรกนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) และการจัดการทางการบริหาร (Administrative Management) 
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1.1 ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เฟรเดอริค 
วินสโลว์ เทเลอร์ (Frederick Winslow Taylor) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการตาม
หลักวิทยาศาสตร์ (The Father of Scientific Management) การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ 
ของ เทเลอร์ (Taylor) สรุปออกมาเป็นหลักการส าคัญและเก่ียวข้องได้ 4 ประการ ดังนี้ 

 1.1.1  หลักการวิเคราะห์งานตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Job Analysis) จาก
การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวัดอย่างรอบคอบ ฝ่ายจัดการก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One 
Best Way) ของการปฏิบัติในแต่ละงานไว้ แล้วฝึกผู้ท างานให้ท าได้ตามนั้น การวิเคราะห์เช่นนี้แทน
วิธีการแบบลองผิดลองถูกหรือตามบุญตามกรรม 

 1.1.2 หลักการคัดเลือกบุคลากร (Selection of Personnel) เมื่อวิเคราะห์แต่ละงาน 
(Job) แล้ว หลักต่อไปจะต้องเลือกผู้มาปฏิบัติงานหรือผู้ท างาน (Workers) ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
แล้วฝึกอบรม สอน และพัฒนาผู้ท างานเหล่านี้ ในอดีตคนท างานเป็นผู้เลือกงานของตนเองและฝึกตนเอง 

 1.1.3 หลักการความร่วมมือของฝ่ายการจัดการ (Management Cooperation) 
ฝ่ายการผู้จัดการ (Management) ความร่วมมือกับผู้ท างานเพ่ือให้มั่นใจว่างานทั้งหมดที่ก าลังท าอยู่
เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว และมีมาตรฐานและวิธีการตามที่ก าหนดไว้ของฝ่าย
การจัดการ 

 1.1.4 หลักการแบ่งงานกันท าระหว่างผู้จัดการกับผู้ท างาน (Division of Work between 
Managers and Workers) เทเลอร์ยอมรับในการแบ่งงานกันท า (Division of Work) โดยมีการแบ่งงาน 
ระหว่างผู้จัดการกับผู้ท างาน เพื่อให้ผู้จัดการรับผิดชอบการวางแผน (Planning) และการเตรียมงาน 
(Preparing Work) และรับผิดชอบการควบคุมดูแล (Supervising) ส่วนผู้ท างานมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ของตนในอดีต งานเกือบทั้งหมดและความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ท างาน 

 หลักการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ประการนี้ สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผลผลิต     
ของผู้ท างานมากที่สุด ในระหว่างที่เทเลอร์เป็นผู้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแห่งหนึ่ง 
ดังนั้น เทเลอร์จึงรู้สึกว่าการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การศึกษาเรื่องเวลาท างาน 
(Time Study) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้ การแยกหน้าที่ของฝ่ายการจัดการออกจากฝ่าย     
ผู้ท างาน (Separation of Managerial and Worker Duties) และระบบการให้ค่าตอบแทน 
(Incentive System) คงแก้ปัญหาได้ ดังนั้นแทนที่จะอาศัยประสบการณ์ที่เคยท ามาหรือสามัญส านึก 
เทเลอร์ได้ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะแก่ผู้จัดการเพ่ือปรับปรุงการจัดการฝ่ายการผลิต โดยอาศัยการวิจัย
และการทดลองท่ีพิสูจน์มาแล้ว 

1.2 ทฤษฎีการจัดการทางการบริหาร ด้านที่สองของทฤษฎีองค์การดั้งเดิม คือ การจัดการ 
ทางการบริหาร (Administrative Management) การจัดการทางการบริหารเน้นการจัดการทั่วทั้ง
องค์การ (Management of an Entire Organization) ผู้บุกเบิกส าคัญของทฤษฎีการจัดการทางการ
บริหารหรือทฤษฎีองค์การ (Organizational Theory) นี้ ได้แก่ อองรี ฟาโยล, ลูเธอร์ กิวลิค และ
มักซ์ เวเบอร์ ดังต่อไปนี้ 
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 1.2.1  ทฤษฎีองค์การของฟาโยล (Fayol) เป็นวิศวกรและนักอุตสาหกรรมชาว
ฝรั่งเศส และได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีองค์การ (The Father of Organizational 
Theory) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดการ และหลักการของการจัดองค์การจาก
ประสบการณ์ของตนเองไว้ดังนี้ 

  1.2.1.1 หน้าที่ พ้ืนฐานของการจัดการ พ้ืนฐานในการจัดการ (Basic 
Management Functions) ฟาโยล เห็นว่าผู้จัดการทุกคน (Managers) มีหน้าที่ส าคัญอยู่ในองค์การ 
5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 

  1.2.1.2  หลักการของการจัดองค์การ ฟาโยล ได้ก าหนดหลักการส าหรับการ
จัดการกับองค์การ (Management of Organization) ไว้ 14 ประการ คือ การแบ่งงานกันท า (Division 
of Work) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) วินัย (Discipline) 
เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) เอกภาพของทิศทาง (Unity of Direction) 
ความสนใจส่วนตัวเป็นรอง (Subordination of Individual Interest) การให้ค่าตอบแทน (Remuneration) 
การรวมอ านาจ (Centralization) สายบังคับบัญชา (Scalar Chain) ระเบียบ (Order) ความยุติธรรม 
(Equity) ความมั่นคงของบุคลากร (Stability of Personnel) การริเริ่ม (Initiative) และความ
สามัคคี (Esprit de Corps) หลักการจัดการกับองค์การของ ฟาโยล เน้นการบังคับบัญชา การจัดสรร
อ านาจหน้าที่ ระเบียบ ประสิทธิภาพ ความยุติธรรม และความมั่นคง และถือว่าการจัดการเป็น
กระบวนการต่อเนื่องและต้องท าอยู่ตลอดไป 

 1.2.2  ทฤษฎีหน้าที่การบริหารของกิวลิค (Gulick and Urwick) ได้หลอมรวมหน้าที่
การจัดการพ้ืนฐาน ทั้ง 5 ประการ ของ ฟาโยล เห็นว่าหน้าที่ของการจัดการมีอยู่ 7 ประการ คือ      
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดอัตราก าลัง (Staffing) การชี้น า 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 
ซึ่งเขียนเป็นค าย่อได้ว่า POSDCORB  

 1.2.3  ทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร์ (Weber) มีแนวคิดว่า ระบบราชการที่ดี (Well-
Run Bureaucracies) เป็นรูปแบบขององค์การที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ข้าราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งแต่ละทักษะเป็นส่วนเฉพาะเครื่องมือส าคัญของระบบ
ราชการต้องไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมาก ซึ่งท าให้องค์ประกอบทางอารมณ์และทางส่วนตัวที่ขาด
เหตุผลเหลือน้อยที่สุด และท าให้บุคลากรในระบบราชการท างานอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงเสียด
ทานหรือมีความสับสนน้อยที่สุด ถ้าเป็นเช่นนี้องค์การสามารถให้บริการแบบผู้เชี่ยวชาญ ไม่แบ่งเป็น
ส่วนเล็กส่วนน้อย และให้ความล าเอียงแก่ลูกค้าขององค์การ ระบบราชการในอุดมคติ ( Ideal 
Bureaucracy) มีหลักการจัดการ 6 ประการ คือ การแบ่งงาน (Division of Labour) อ านาจหน้าที่
ลดหลั่นชัดเจน (Well-Defined Hierarchy of Authority) ระบบเกี่ยวกับกฎระเบียบ (System of 
Rules) ระบบวิธีด าเนินงาน (System of Procedures) การไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัว (Impersonality) 
และการคัดเลือกและการเลื่อนต าแหน่งตามความสามารถทางวิชาการ (Selection and Promotion 
Based on Technical Competence) 
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ทั้งหลักการการจัดการกับองค์การ 14 ประการ ของ ฟาโยล และระบบราชการในอุดมคติ
ของ เวเบอร์ ได้ปูพื้นฐานส าคัญส าหรับทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Leithwood and Duke) อย่างไรก็ดีทฤษฎี
องค์การแบบเก่าและหลักการที่ให้มายังมีข้อวิจารณ์อยู่มาก ลักษณะส าคัญของการจัดการแบบเก่า 
คือ การเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) นักทฤษฎีองค์การแบบเก่าเห็นว่า งานท าและองค์การที่สร้าง
ขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพมีความส าคัญยิ่ง แต่ไม่สนใจหรือค านึงถึงองค์ประกอบทางสังคมและ
จิตวิทยาในการท างานเลย ดังนั้นนักวิจารณ์จึงอ้างว่าเมื่อผู้จัดการละเลยองค์ประกอบด้านสังคม และ    
ด้านจิตวิทยาของผู้ท างาน องค์การจึงไม่ได้ให้สิ่งจูงใจแก่ผู้ท างานอย่างเพียงพอ นักทฤษฎีแบบเก่าถือ
ว่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินเป็นเครื่องประกันแรงจูงใจของผู้ท างานเองอยู่แล้ว 
 2. ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Theory) เมโย (Mayo) และคณะเป็นผู้บุกเบิก
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากผลงาน วิจัยติดต่อกันหลายชิ้นของเมโยและคณะ ระหว่างปี 
ค.ศ. 1927-1933 งานวิจัยเหล่านี้เป็นที่รู้จักดีในชื่อ “การศึกษาฮอธอร์น” (Hawthorne Studies) และ
เป็นผลงานที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีการบริหารอย่างมาก ดังรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาฮอธอร์น ดังนี้ 
  2.1 การศึกษาฮอธอร์นของเอลตัน เมโย และคณะ การศึกษาฮอธอร์น (Hawthorne 
Studies) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงทดลองหลายเรื่อง ประกอบด้วย ห้องทดสอบ ห้องสังเกต      
เพ่ือต้องการทราบว่าผู้ท างานชอบและไม่ชอบสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบ
ผลลัพธ์ที่ซับซ้อนนี้ เมโย และคณะ ได้สัมภาษณ์การการสัมมนาระหว่างการทดลอง เสนอแนะว่า 
องค์ประกอบด้านมนุษย์และด้านสังคม (Human-Social Elements) เกิดขึ้นในที่ท างาน การเพ่ิม
ผลผลิตมีผลสืบเนื่องมาจากพลวัตกลุ่ม (Group Dynamics) และการจัดการที่มีประสิทธิผล (Effective 
Management) มากกว่าข้อเรียกร้องของนายจ้างหรือองค์ประกอบทางกายภาพ กล่าวคือ การจัดการ
ให้ความส าคัญต่อการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง 
  2.2 ผู้มีส่วนในทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์อ่ืน ๆ ได้แก่ เคิร์ท เลวิน, คาร์ล โรเจอร์ส์, เจคอบ โมเรโน, 
ยอร์จ โฮมันส์ และไวท์ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ทฤษฎีพลวัตกลุ่มของเลวิน (Lewin) เน้นทฤษฎีสนาม (Field Theory) และ
งานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตกลุ่ม (Group Dynamics) ผลงานเกี่ยวกับกลุ่มประชาธิปไตย และอัตตาธิปไตย 
(Democratic and Authoritarian Groups) เลวินและคณะ สรุปเป็นภาพรวมทั่วไปว่า กลุ่มประชาธิปไตย
ซึ่งสมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ผลผลิตในด้านความพึงพอใจของมนุษย์ (Guman Goals) 
ยิ่งไปกว่านั้นผลงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคลและองค์การโดยวิธีพลวัตกลุ่ม (การฝึก
ความรู้สึกไว้หรือการฝึกการเข้าใจตนเอง การสร้างคณะท างาน การเลิกดื่มเหล้า และการลดน้ าหนัก) 
และการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาองค์การล้วนอาศัยผลงานบุกเบิกของเลวินเป็นฐานทั้งสิ้น 

2.2.2 ทฤษฎีคนไข้เป็นศูนย์กลางของโรเจอร์ส์ (Rogers) ได้พัฒนาวิธีด าเนินการ
แนะแนวอุตสาหกรรม (Industrial Counseling) ในขณะที่ร่วมงานอยู่กับเมโยและคณะ นอกจากนี้
ยังได้คิดทฤษฎีการบ าบัดโดยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลาง (Client-Central Therapy Theory) ซึ่งให้
พ้ืนฐานในทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ด้วย ทฤษฎีคนไข้เป็นศูนย์กลางยังดัดแปลงมาใช้ในการวัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered Instruction) หรือการสอนโดยให้ผู้เรียน
เป็นส าคัญในปัจจุบัน 
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2.2.3 ทฤษฎีสังคมมิติของโมเรโน (Moreno) มีผลงานเขียนซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์ โมเรโน สนใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) 
ภายในกลุ่ม โมเรโน ได้พัฒนากลวิธีสังคมมิติ (Sociometric Technique) คือ คนพัฒนาความใกล้ชิด
สนิทสนมแบบเลือก (Selective Affinities) กับผู้อ่ืน กลุ่มซึ่งแต่ละคนมีความใกล้ชิดสนิทสนม (Affinities) 
คล้ายกัน มักจะท างานได้ดีกว่ากลุ่มซึ่งขาดความใกล้ชิดสนิทสนมเช่นนั้น 

2.2.4      ทฤษฎีกลุ่มย่อยของยอร์จ โฮมันส์ (Homans) สนใจกลุ่มย่อย (Small Groups) 
และทฤษฎีกลุ่มย่อยของ โฮมันส์ เป็นจุดสังเกตที่ส าคัญ โฮมันส์มีแนวคิดเกี่ยวกับภาพรวม (Totality) 
ของโครงสร้างกลุ่มและการท าหน้าที่ของกลุ่ม ซึ่งเป็นที่สนใจแก่นักทฤษฎีองค์การและนักปฏิบัติ
โดยทั่วไปเป็นจ านวนมาก โฮมันส์ มีแนวคิดว่า กลุ่มเกิดขึ้นได้เพราะมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 
กิจกรรม (Activity) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และอารมณ์ร่วม (Sentiment) และองค์ประกอบทั้ง
สามต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันตลอดเวลาที่มีกลุ่ม 

2.2.5 ทฤษฎีพฤติกรรมกลุ่มท างานของไวท์ (Whyte) ได้ศึกษาธรรมชาติ (Nature) 
และการท าหน้าที่ (Functioning) ของพฤติกรรมกลุ่มท างาน (Work Group Behavior) ในอุตสาหกรรม
ภัตตาคาร ไวท์ ได้ศึกษาความขัดแย้งภายในกลุ่ม ( Intergroup Conflict) สถานภาพภายในกลุ่ม 
(Status within Groups) และการเลื่อนไหลงาน (Workflow) จากการยึดทฤษฎีสังคมมิติของโมเรโนไวท ์
ได้พบว่า การสนิทสนมแบบเลือก (Selective Preferences) ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับ
ความเหมือนกันในเรื่องอายุ เพศ และความสนใจภายนอก 

3. ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ นักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Scientists) ได้พิจารณาว่า
ทั้งรูปแบบทางเหตุผลและเชิงเศรษฐกิจของนักทฤษฎีแบบเก่า และรูปแบบทางสังคมของมนุษย
สัมพันธ์ที่ให้ภาพรวมของผู้ปฏิบัติในสถานที่ท างานยังไม่สมบูรณ์นัก ต าราหลายเล่มพยายามแสดงให้
เห็นว่ามีผลเกิดขัดแย้งระหว่างทฤษฎีแบบเก่ากับทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
จึงเกิดขึ้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับแต่ละบุคคลกับองค์การ และทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับแต่ละบุคคลกับองค์การ นักพฤติกรรมศาสตร์ ให้ความสนใจแต่ละ
คนหรือเอกัตบุคคล (Individuals) และวิธีการที่แต่ละคนมีความสัมพันธ์กับองค์การ ผู้บุกเบิกทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเอกัตบุคคลกับองค์การที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

  3.1.1  เชสเตอร์ โอ บาร์นาร์ด (Barnard) เป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์เป็น
คนแรก แนวคิดส าคัญของบาร์นาร์ด คือ ระบบความร่วมมือ (Cooperative System) ซึ่งเป็นความ
พยายามที่จะบูรณาการหลักการมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารแบบเก่าเข้าด้วยกันให้เป็นกรอบ
แนวคิดเดียว บาร์นาร์ด เห็นว่า ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ต้องมีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ ถ้าต้องการให้ได้ทั้ง
ความร่วมมือและความส าเร็จทางการเงินขององค์การเงื่อนไข 2 ประการ คือ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ต้องเน้นความส าคัญของประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงระดับของการ
บรรลุเป้าหมายทั่วไปขององค์การ และประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจของแรงขับแต่ละบุคคล ( Individual Motives)   
ของพนักงานในองค์การนั้น ๆ ดังนั้น ผู้บริหาร/ผู้จัดการ จึงจ าเป็นต้องมีทักษะด้านมนุษย์และทักษะ
ด้านเทคนิควิชาการ (Human and Technical Skills) 
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  3.1.2  อี. ไวท์ เบคค์ (Bakke) เบคค์ อธิบายว่า แต่ละบุคคล (Individual) พยายาม
อาศัยองค์การเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของตนเองในท านองเดียวกันองค์การอาศัยแต่ละบุคคล
เพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์การเอง ในกระบวนการหลอมรวมนี้องค์การน าแต่ละบุคคลขึ้นมาใหม่ใน
ระดับหนึ่ง และแต่ละบุคคลท าองค์การขึ้นมาใหม่ในระดับหนึ่ง การหลอมรวมของกระบวนการส่วน
บุคคล (Fusion of Personalized Process) ของแต่ละบุคคลกับกระบวนการทางสังคม (Socializing 
Process) ขององค์การจะเกิดขึ้นได้โดยพันธกรณีขององค์การ (Bonds of Organization) 

  3.1.3 คริส อาร์กีริส (Argyris) มีแนวคิดคล้ายกับเบคค์ อาร์กีริส ให้เหตุผลว่า      
มีความขัดแย้งที่เก่ียวข้อง (Inherent Conflicts) ระหว่างแต่ละบุคคลกับองค์การ ความขัดแย้งนี้เกิด
มาจากการสวนทางกันหรือเข้ากันไม่ได้ ( Incompatibility) ระหว่างความเจริญงอกงาม (Growth) 
และพัฒนาการ (Development) ของบุคลิกภาพที่มีวุฒิภาวะ (Maturing Personality) ของแต่ละ
บุคคลกับธรรมชาติที่กดดัน (Repressive Nature) ขององค์การรูปนัย (Formal Organization)  
อาร์กีริส มีความเชื่อว่า หลักการบริหาร/จัดการเบื้องต้นยังไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพผู้ใหญ่ที่มี      
วุฒิภาวะ (Mature Adult Personality) ความไม่สอดคล้องหรือลงรอยกันที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคลิกภาพส่วนบุคคลกับองค์การ ท าให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่สบายใจ และความล้มเหลวแก่
บุคคลในที่ท างาน  

  3.1.4 เจคอบ เกทเซลส์ และเอกอน กิวบา (Getzels and Guba) ได้สร้างทฤษฎีที่
มีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behavior) คือ การวิเคราะห์   
ระบบสังคม (Social Systems Analysis) โดยมองระบบสังคมว่าเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ สองชั้น       
ซึ่งเป็นอิสระกับและมีปฏิสัมพันธ์กัน ชั้นแรก คือ สถาบัน ( Institutions) ซึ่งมีบทบาท (Roles) และ
ความคาดหวังเฉพาะ (Expectation) ซึ่ งรวมกันเป็นสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension)       
ของกิจกรรมในสังคม ชั้นสอง คือ แต่ละบุคคล (Individuals) ซึ่งมีบุคลิกภาพ (Personalities) และ
ความต้องการและความประสงค์ (Need Dispositions) แฝงอยู่ในระบบ ซึ่งรวมกันเป็นบุคลามิติ 
(Idiographic Dimension) ของกิจกรรมในระบบสังคม 

  3.1.5  เอบราฮัม มาสโลว์ (Maslow) ได้สร้างทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Need 
Hierarchy Theory) ทฤษฎีของ มาสโลว์ เสนอแนะว่า หน้าที่ของผู้บริหาร คือ เพ่ือจัดหาหนทาง
สนองความต้องการของผู้ท างาน ซึ่งส่งเสริมเป้าหมายขององค์การด้วย และเพ่ือขจัดสิ่งที่มาขัดขวาง
การสนองความต้องการและท าให้เกิดความไม่สบายใจ เจตคติในทางลบ หรือพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติ 
(Dysfunction Behavior) 

  3.1.6  ดักลาส แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีของมาสโลว์ 
มาคิดสองทฤษฎีที่มีสมมติฐานตรงกันข้ามเกี่ยวกับบุคคล/จัดการศาสตร์ในการบริหารจัดการของแต่
ละทฤษฎี แมคเกรเกอร์ เรียกทฤษฎีทั้งสองว่า ทฤษฎีเอกซ์ (Theory X) และทฤษฎีวาย (Theory Y) 
แมคเกรเกอร์ เชื่อว่า ทฤษฎีการบริหารแบบเก่า สมมติฐานเกี่ยวกับบุคคลตามทฤษฎีเอกซ์        
ส่วนทฤษฎีวายมีความสอดคล้องกับด้านมนุษยสัมพันธ์ กล่าวคือ แนวคิดรวบยอดด้านมนุษยสัมพันธ์
ไม่ได้อธิบายความต้องการของบุคคลและยุทธวิธีท าการบริหารจัดการที่ท าให้บรรลุความต้องการนั้น ๆ 
แมคเกรเกอร์มีทัศนะว่าทฤษฎีว่ายเป็นพื้นฐานในการชี้น าการคิดทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกว่า 
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  3.1.7 เฟรเดริค เฮิร์ซเบิร์ก (Hergzberg) ได้น าแนวคิดของมาสโลว์ไปขยายเป็น
ทฤษฎีสองปัจจัยของแรงจูงใจ (Two-Factor Theory of Motivation) เฮิร์ซเบิร์กแยกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างปัจจัย (Factors) ที่ เป็นสาเหตุหรือป้องกันความไม่พึงพอใจในการท างาน         
(Job Dissatisfaction) ซึ่งเรียกว่า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) ซึ่งเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
ปัจจัยอนามัยสอดคล้องกับความต้องการในขั้นต่ าของมาสโลว์ คือ ความต้องการด้านร่างกาย     
ความต้องการด้านความปลอดภัย และความต้องการด้านสังคม ส่วนปัจจัยจูงใจสอดคล้องกับความ
ต้องการขั้นสูงของมาสโลว์ คือ ด้านการมีศักดิ์ศรีแห่งตน (Self-Esteem) และสัจการแห่งตน (Self-
Actualization) การยอมรับปัจจัยจูงใจ ท าให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างไปจากทฤษฎี
การบริหารแบบเก่าและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ 

  3.1.8 เรนซิส ลิเคิร์ท (Likert) เป็นนักคิดอีกคนหนึ่งที่สนใจหาวิธีให้เป้าหมายของ
แต่ละบุคคลกับเป้าหมายขององค์การมาบรรจบกัน ลิเคิร์ท ได้พัฒนาทฤษฎีระบบบริหาร 4 แบบ 
(Four Management Systems) ซึ่งมีตั้งแต่ระบบหนึ่งแบบเอาเปรียบและเผด็จการ (Exploitative 
Authoritative) ถึงระบบสี่ แบบกลุ่มการมีส่วนร่วม (Participative Group) แต่ละระบบมีลักษณะที่
แสดงถึงบรรยากาศขององค์การ ซึ่งอาศัยมิติส าคัญ ๆ เกี่ยวกับประสิทธิผล ได้แก่ ภาวะผู้น า 
(Leadership) การจูงใจ (Motivation) การสื่อสาร(Communication) ปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพล 
(Interaction/Influence) การตัดสินใจ (Decision Making) การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)    
การควบคุม (Control) และเป้าหมายการปฏิบัติงาน (Performance Goals) 

 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ผู้มีส่วนในทฤษฎีภาวะผู้น าที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

  3.2.1 โรเบิร์ต เบลค และเจน มูตัน (Robert Blake and Jane Mouton)           
ได้ประเมินพฤติกรรมการบริหารออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านมุ่งการผลิต (Concern for Production) 
และด้านมุ่งบุคคล (Concern of People) ผู้บริหารสามารถเขียนคะแนนลงในตาข่าย (Grid)      
เป็น 81 ช่วง ของตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid) ตาข่ายนี้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นกรอบให้ผู้บริหาร
รู้จักแบบภาวะผู้น าของตนเอง ให้เข้าใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีผลกระทบต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
อย่างไร และให้ส ารวจข้อดี ข้อเสีย ของแบบภาวะผู้น าที่ตนเลือกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ท างานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3.2.2 เฟรด ฟีดเลอร์ (Fred Fiedler) ได้คิดทฤษฎีภาวะผู้น าหลายแบบ (Contingency 
Theory of Leadership) แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี คือ ผู้น าใช้ภาวะผู้น าหลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
(Situations) ต่าง ๆ บางสถานการณ์ผู้น าใช้ภาวะผู้น าโดยมีแรงจูงใจด้านมุ่งสัมพันธ์ในสถานการณ์อ่ืน 
ผู้น าจะใช้ภาวะผู้น าโดยมีแรงจูงใจด้านมุ่งภารกิจ ฟีดเลอร์ กล่าวว่ า มีตัวแปรอยู่ 3 ตัว เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในการก าหนดว่า ภาวะผู้น าแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากับสมาชิก (Leader Member Relations) โครงสร้างของภารกิจ (Task Structure) ซึ่งเป็นระบบที่
งานที่ต้องท ามีการวางโครงไว้อย่างชัดเจน แลอ านาจโดยต าแหน่ง (Position Power) ซึ่งเป็นขอบข่ายที่
ผู้น ามีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษผู้ตาม 
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  3.2.3  พอล เฮอร์เซย์ และเคนเนธ บลันด์ชาร์ด (Paul Hersey and Kenneth 
Blanchard) ได้คิดทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situaltional Leadership Theory) ซึ่งอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 อย่าง คือ วุฒิภาวะของผู้ตาม พฤติกรรมมุ่งภารกิจของผู้น า และพฤติกรรม
มุ่งสัมพันธ์ของผู้น า เฮอร์เซย์ และ บลันชาร์ด เห็นว่าวุฒิภาวะมีความส าคัญเป็นพิเศษ มีอยู่ 2 ด้าน 
คือ วุฒิภาวะด้านท างาน ซึ่งเป็นวุฒิภาวะในการปฏิบัติงานของบุคคล และวุฒิภาวะด้านจิ ตวิทยา   
ซึ่งเป็นระดับแรงจูงใจของบุคคล ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในความต้องใฝ่สัมฤทธิ์ และความเต็มใจ    
ในการรับความรับผิดชอบ 

  3.2.4  เบอร์นาร์ด แบส (Bernard Bass) ได้ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าสองแบบ
ที่ตรงกันข้ามกัน คือ ภาวะผู้น าแบบธุรกรรม (Transactional Leadership) กับภาวะผู้น าแบบแปร
รูปหรือเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ได้ให้ค าอธิบายว่า ผู้น าแบบธุรกรรม ท าหน้าที่
ก าหนดสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์การ ในทางตรงข้าม 
ผู้น าแบบแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลง ท าหน้าที่จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้แต่เดิม 
ซึ่งผู้บริหารท าได้ 3 วิธี คือ โดยการเพ่ิมระดับจิตส านึกของผู้ตามเกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่า   
ของผลสุดท้ายที่ระบุไว้ชัดเจนและวิธีที่ไปถึงผลสุดท้ายนั้น โดยการให้ผู้ตามไปไกลเกินขีดความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือเห็นแก่หมู่คณะ องค์การ หรือหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้น และโดยการยกระดับความ
ต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น 

  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารงานต้องเป็นผู้มี
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านการสอนและทักษะ     
ทางความรู้ความคิด ซึ่งทักษะดังกล่าวมีความส าคัญต่อบทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ
ในการบริหารองค์กร จึงปฏิบัติงานและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) (อ้างถึงใน ทรงพล เจริญค า, 2559, หน้า 239-240) 
กล่าวว่า หลักการและทฤษฎี การบริหารการจัดการองค์กร เรียกว่า กระบวนการ POSDCoRB หลักการ
บริหารงานองค์กรมีชื่อว่า บันทึกทฤษฎีองค์กร (Notes on the Theory of Organization) ประกอบด้วย 
7 ประการ ดังนี้ 

1. P-Planning หมายถึง การวางแผน การพัฒนาเค้าโครงย่อของสิ่งที่ต้องท าและวิธีการ
ท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ กิจกรรมการวางแผนพยายามท านายการกระท าและทิศทางขององค์กร        
ในอนาคต 

2. O-Organizing หมายถึง การจัดองค์กร การก าหนดโครงสร้างของอ านาจหน้าที่ในการ
จัดให้ค านิยาม และประสานงานหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เพื่อน าแผนไปปฏิบัติ 
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3. S-Staffing หมายถึง การจัดบุคลากร กลุ่มงานและคนงาน การคัดเลือกบุคลากร
ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด และการท านุบ ารุงสภาพการท างานให้เอ้ืออ านวย 

4. D-Directing หมายถึง การสั่งการภารกิจที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องกับการตัดสินใจการสื่อสาร
การน าการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการประเมินผลการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

5. Co-Coordinating หมายถึง การประสานงาน กิจกรรมและความพยายามต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับผูกพันองค์กรไว้ด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

6. R-Reporting หมายถึง การรายงานผลการด าเนินการ ความก้าวหน้าโดยการบันทึก
การวิจัยการตรวจสอบ ยืนยันว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นตามแผน กระท าการแก้ไขเมื่อจ าเป็นและแจ้งให้
หัวหน้าระดับสูงรับผิดชอบ 

7. B-Budgeting หมายถึง การเงินและงบประมาณ กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท างบประมาณ 
ได้แก่ การวางแผน การเงิน การจัดท าบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน หลักการจัดองค์กร 

จากแนวความคิดของนักทฤษฎีจะเห็นได้ว่า การบริหารจะต้องกระท าเป็นขั้นตอนผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ก าหนด แบบแผน วิธีการและจัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการบริหาร (Administrative Process) เป็นองค์ประกอบเครื่องมือใน
การที่จะช่วยให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) เป็นที่รู้จักเป็น
อย่างดีในการส่งเสริม “หลักความเป็นกลาง” ที่มุ่งไปยังการยกระดับของประสิทธิภาพในองค์กร 
หลักการเหล่านี้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่เป็นทางการ (Formal Organization) และปัจจัยการ
บริหารองค์กรที่ไม่เป็นทางการ (Informal Factors) อีกด้วย 

ทรงพล เจริญค า (2559, หน้า 243) ได้สรุปว่า แนวคิดหลักการและทฤษฎีการบริหาร  
การจัดการองค์กร ของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick) เป็นนักทฤษฎีสาขาการบริหาร    
ได้คิดค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารมีมากเพียงพอที่จะท าให้เป็นสาขาที่มีเอกภาพมากกว่าที่
จะท าให้มันเป็นความรู้สึกท่ัวไป คือ คุณประโยชน์ทั่วไป ได้ท าประโยชน์ให้อย่างส าคัญ โดยการเสริม
ความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและหลักการบริหารที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่โดยคนอ่ืน เขามีความเชื่อต่อ
มโนทัศน์ หลักการที่มีอยู่โดยหลอมเข้าสู่แนวคิดทางการบริหารผลงาน POSDCoRB สนองความ
ต้องการในสถานะของจุดเริ่มต้นส าหรับนักเขียนหลายคนที่ใช้ในการด าเนินการและสนองความ
ต้องการต่อรสนิยมของเขา ค าประกาศของ กูลิค (Gulick) ศาสตร์แห่งการบริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ในขั้นพ้ืนฐานคือ ประสิทธิภาพ อันคงเป็นความจริงอยู่ในสภาวะของความไม่มี
ประสิทธิภาพ ระเบียบราชการที่สลับซับซ้อน การคอรัปชั่น ความเฉื่อยชา และความเติบโตที่เชื่องช้า
เกิดข้ึนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สรุปได้ว่า อย่างไรก็ตามผู้บริหารเองจะต้องทราบบทบาทของตนเองเกี่ยวกับเทคนิค
ดังกล่าวในกระบวนการบริหาร จะเห็นได้ว่าเป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นการจัดการองค์การโดยส่วนรวมที่เน้น
ในเรื่องของวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งหมดของกระบวนการด าเนินการ 
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ทฤษฎีการบริหารของ เฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1969, p. 117) 
เจ้าของทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ เรียกว่า ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life Cycle Theory) ซึ่งอธิบาย
พฤติกรรมผู้น าที่จ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นที่ผู้น าท าอะไรมากกว่าผู้น าเป็นอะไร 
ทฤษฎีนี้อธิบายให้ผู้น าเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลกับระดับวุฒิภาวะ
ของผู้ตาม ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าประสิทธิผลของผู้น าขึ้นอยู่กับความสอดคล้องที่เหมาะสม
ระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับวุฒิภาวะของกลุ่มหรือของบุคคล ดังนั้น จึงเน้นค าว่าวุฒิภาวะตาม
ความหมายของ บลันชาร์ด (Blanchard) มีความหมายที่เฉพาะแตกต่างไปจากความหมายทั่วไปทาง
จิตวิทยา กล่าวคือ วุฒิภาวะของผู้ตามที่อยู่ในระดับสูงจะต้องเป็นผู้ตามที่มีทั้งความสามารถและ
น้ าใจในงานอยู่ในระดับสูงควบคู่กัน ดังนั้น วุฒิภาวะของผู้ตาม (Follower Maturity) ประกอบด้วย
คุณสมบัติที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  

1. ความสามารถในงาน (Competence) ได้แก่ ความเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge)       
มีความสามารถ (Ability) และมีทักษะ (Skills) ในงานที่ท า ซึ่งเกิดมาจากผลของการศึกษาอบรม 
ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างาน 

2. ความใส่ใจในงาน (Commitment) ได้แก่ ความเป็นผู้มีความมั่นใจ (Confidence) มีแรงจูงใจ 
(Motivation) มีความรักความผูกพัน ความรับผิดชอบ มุ่งม่ันต่องานนั้น 

สถานการณ์ (Situation) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ใช้วุฒิภาวะ (Maturity) เป็นตัวแปร 
เพียงตัวเดียวที่ใช้วิเคราะห์ธรรมชาติของสถานการณ์ วุฒิภาวะในที่นี้หมายถึงของเฮอร์เซและบลันชาร์ด 
(Hersey and Blanchard) 

1. ความสามารถที่จะตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้ 
2. ความเต็มใจและความสามารถที่จะรับผิดชอบ 
3. ประสบการณ์ของบุคคลหรือของกลุ่ม 
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า วุฒิภาวะในที่นี้จึงหมายถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกลุ่ม   

เป็นวุฒิภาวะที่เก่ียวข้องกับงาน 
ผู้น าตามวงจรชีวิตของ เฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) พัฒนาจากแนวคิด

การเป็นผู้น าของกลุ่ม โอไฮโอ เสตท (Ohio State) ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ ฟิดเล่อร์ 
(Fiedler) และทฤษฎีสามมิติของเรดดิน (Reddin) แบ่งพฤติกรรมพ้ืนฐานของผู้น าออกเป็น 4 แบบ 
ได้แก่ แบบงานสูงสัมพันธ์ต่ า แบบงานสูงสัมพันธ์สูง แบบงานต่ าสัมพันธ์สูง และแบบงานต่ าสัมพันธ์ต่ า 
ความพร้อมตามแนวคิดของ เฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ประกอบด้วย 
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1. ความรู้ความสามารถ 
2. ความรับผิดชอบ ความพร้อม แบ่งเป็น 4 ระยะ (เกี่ยวกับงาน) 

R1   ไม่มีความสามารถ 
R2   ไม่มีความสามารถ 
R3   มีความสามารถ 
R4   มีความสามารถ 

3. ความพร้อมทางจิตวิทยา 
R1   ไม่เต็มใจ 
R2    มีความเต็มใจ 

R3   ไม่เต็มใจ 
R4   เต็มใจ 

เฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
บุคคลว่า ผู้น าแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมการน าต่อผู้ตามโดยการผสมผสานของพฤติกรรม 2 ด้าน
เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดแบบของผู้น า (Leadership Styles) แบบต่าง ๆ ขึ้น พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ 
พฤติกรรมที่ผู้น ามุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมที่มุ่งงาน (Task Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกต่อผู้ตามในแง่การ
ควบคุมก ากับ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตาม การชี้แจงให้ผู้ตามทราบเกี่ยวกับการท างานว่ามี
กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า ท าเมื่อไร ท ากับใคร และท าอย่างไร ตลอดจนการเข้าไปด าเนินการ
จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรการก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. พฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออก
ต่อผู้ตามในแง่ที่เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลหรือระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ   
โดยเปิดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวก พยายามสร้างบรรยากาศของความเป็น
กันเอง การให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน
ระหว่างบุคคล เป็นต้น ดังที่ภาพท่ี 2.1 
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S3 : Participating 
- High Relationship 
and Low Task 

 
S2 : Selling 
- High Task 
and High Relationship 
 

 

 

S4 : Delegating 
- Low Task 
and Low Relationship 

 
S1 : Telling 
- High Task 
and  Low Relationship 

 

 

(Low) Task Behavior (High) 
(สูง)  
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คว
าม

ส า
พัน

ธ์ 

 
Participating 
การให้มีส่วนร่วม 

งานต่ า 
               สัมพันธ์สูง          S3 

 
Selling 

ขายความคิด 
งานสูง 

               สัมพันธ์สูง          S2 

 

 
Delegating 

การมอบหมายงาน 
งานต่ า 

              สัมพันธ์ต่ า           S4 

 
Telling 

การสั่งงาน 
งานสูง 

               สัมพันธ์ต่ า          S1 

 

(ต่ า) พฤติกรรมมุ่งงาน (สูง) 
ภาพที่ 2.1 แบบภาวะผู้น าพ้ืนฐานและพฤติกรรมการน า  

Source. From Management of Organizational Behavior, (p. 117), by Hersey and 
Blanchard, 1969, Fifth Edition : Utilizing Human Resources. 
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ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมผู้น า (Leader Behavior) 

Source. From Management of Organizational Behavior, (p. 171), by Hersey and 
Blanchard, 1969, Fifth Edition : Utilizing Human Resources. 
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เฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1969, p. 100) แนวความคิดวุฒิภาวะ 
(Maturity) ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวกับงาน แนวความคิดนี้หมายถึงความตั้งใจและความสามารถ
ของบุคคลที่จะมีความรับผิดชอบในการก าหนดพฤติกรรมของเขาเองที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่โดย
เฉพาะที่ต้องกระท า เมื่อสิ่งที่ก าหนดแบบภาวะผู้น าคือความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะแสดง
พฤติกรรมการบริหารงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ด้านงานและด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงสามารถ
แบ่งแยกภาวะผู้น าเป็น 4 แบบคือ 

1.  ผู้น าเป็นผู้บอกให้ท า (Telling หรือแบบ S1) ผู้น าแบบนี้ใช้พฤติกรรมการบริหารโดย
เน้นการใช้อ านาจการสั่งการและการตัดสินใจให้ผู้ตามต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการสื่อสารภายใน
องค์กรจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวคือจากผู้น าสู่ผู้ตาม (One-Way Communication, 
Top-Down) นอกจากนี้ผู้น ายังใช้มาตรการควบคุม ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานต่อผู้ตามอย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย พฤติกรรมผู้น าแบบนี้จึงมีลักษณะมุ่งงานสูง (High Task) แต่มุ่งความสัมพันธ์ต่ า (Low 
Relationship) 

2. ผู้น าแบบขายความคิดให้ท า (Selling หรือแบบ S2) ผู้น าแบบนี้ใช้พฤติกรรมการบริหารที่
มุ่งเน้น การก ากับ สั่งการ เช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องทางให้ผู้ตามได้มีโอกาส
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการสื่อสารภายในองค์กรจึงมีลักษณะแบบสองทาง 
(Two Ways Communication) ผู้น าจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและท าหน้าที่เสมือนพ่ีเลี้ยง (Coach) 
ให้แก่ผู้ตามโดยใกล้ชิดตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมผู้น าแบบนี้มีลักษณะมุ่งงานสูง (High Task) 
และในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์สูงอีกด้วย (High Relationship)  

3. ผู้น าแบบผู้ตามมีส่วนร่วม (Participating หรือแบบ S3) เป็นผู้น าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตลอดจนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
ผู้น าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง โดยไม่เข้าไปควบคุม ก ากับหรือสั่ง
การโดยผู้น า เอง  จึงกล่าวว่า  ผู้น ามีพฤติกรรมที่แสดงออกด้านมุ่ งความสัมพันธ์สูง  (High 
Relationship) แต่มุ่งงานต่ า (Low Task) 

4.  ผู้น าแบบผู้กระจายงาน (Delegating หรือแบบ S4) ผู้น าที่แสดงพฤติกรรมลักษณะที่ให้
ความเชื่อถือ ไว้วางใจในฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ตาม ดังนั้นผู้น า
จึงมักกระจายอ านาจและความรับผิดชอบรวมทั้งการตัดสินใจในงานนั้นให้แก่ผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้
ตามมีความเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระในการก าหนดขั้นตอน วิธีการท างาน ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลตนเองในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผู้น าแบบนี้จึงแสดงพฤติกรรมและใช้เวลาในการ
บริหารโดยมุ่งงานต่ า (Low Task) และขณะเดียวกันก็มุ่งความสัมพันธ์ต่ า (Low Relationship) 
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ผลการวิจัยเพ่ือหาแบบหรือสไตล์ผู้น าที่มีประสิทธิผลนั้น ยังไม่อาจสรุปได้ว่าสไตล์ผู้น า
แบบหนึ่งแบบใดเป็นแบบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าภายใต้บรรยากาศของการบริหาร    
ในแต่ละกรณี สไตล์ผู้น าแบบหนึ่งแบบใดใน 4 แบบ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิผลก็ได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญอีก 2 ประการ ที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้สไตล์ผู้น า
องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ลักษณะของผู้ตาม (Followers) และสถานการณ์ (Situation)          
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของงานที่ท า ลักษณะของหน่วยงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ    
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย 

 

ประเภทและลักษณะผู้ตาม แบบผู้น าที่เหมาะสม 

R1 

-  ความสามารถต่ า 
- ความใส่ใจงานต่ า 

S1 : Telling 
- ใช้ค าสั่ง ควบคุม นิเทศตรวจตราอย่างใกล้ชิด 

R2 

- ความสามารถงานต่ า 
- ความใส่ใจงานสูง 

S2 : Selling 
- ใช้ค าสั่ง ควบคุม นิเทศ พร้อมกับการให้ก าลังใจ 
ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกสนับสนุน คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้ 

R3 

- ความสามารถสูง 
- ความใส่ใจงานต่ า 

S3 : Participating 
- ให้ค าชม ให้ก าลังใจ รับฟัง คอยช่วยเหลือ 
สนับสนุน อ านวยความสะดวกและร่วมตัดสินใจ 

R4 

- ความสามารถสูง 
- ความใส่ใจสูง 

S4 : Delegating 
- ให้เกียรติ ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในความรู้ 
ความสามารถและความรับผิดชอบ จึงกระจายงาน
ให้ท าอย่างอิสระและให้ตัดสินใจเองโดยไม่เข้าไป
ก้าวก่าย 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงแบบผู้น าที่เหมาะสมกับประเภทผู้ตาม 
Source. From Management of Organizational Behavior, (p. 100), by Paul Hersey and 
Blanchard, 1969, Fifth Edition : Englewood Clefts, N.J. Prentice – Hall.  
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R4 R3 R2 R1 

มี 
ความสามารถ 

และเต็มใจท างาน 
หรือม่ันใจ 

มี
ความสามารถ
แต่ไม่เต็มใจ
หรือไม่ม่ันใจ 

ไม่มี 
ความสามารถ 

แต่เต็มใจท างาน 
หรือม่ันใจ 

ไม่มี
ความสามารถ
และไม่เต็มใจ
หรือม่ันใจ 

 

ภาพที่ 2.4 ระดับความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
Source. From Perspectives in Leader Effectiveness, (2nd ED.), (p. 106), by Paul Hersey 
and John Stinson, 1983, Ohio : Center for Leadership Studies, Ohio University.  
 

แนวคิดของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ที่ว่าไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้อิทธิพลต่อกลุ่มหรือ
บุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน แบบภาวะผู้น าจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความ
พร้อมของบุคคล คณะบุคคลหรือกลุ่ม กล่าวคือ แบบภาวะผู้น าจะต้องเปลี่ยนไปตามระดับความ
พร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีระดับความพร้อมต่ า (R1) เหมาะสมกับการใช้ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
(Telling – S1) เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทนี้ไม่มีความสามารถและความเต็มใจ หรือไม่รู้สึก
ว่าตนนั้นมีความมั่นใจในการท างาน ผู้น าจึงต้องใช้ค าสั่งและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด 

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีระดับความพร้อมต่ าถึงปานกลาง (R2) เหมาะสมกับการใช้ภาวะ
ผู้น าแบบขยายความคิด (Selling - S2) เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทนี้ไม่มีความสามารถแต่มี
ความเต็มใจหรือความเชื่อมั่นที่จะรับผิดชอบในการท างาน ผู้น าจึงควรสนับสนุนด้านอารมณ์ สังคม 
เพ่ือเพ่ิมพลังความเต็มใจและความกระตือรือร้น 

ระดับความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา (R) ความสามารถ ความเต็มใจ (ด้านจิตวิทยา) 

ระดับความพร้อมต่ า (R1) 
ระดับความพร้อมต่ าถึงปานกลาง (R2) 
ระดับความพร้อมปานกลางถึงสูง (R3) 

ระดับความพร้อมสูง (R4) 

ไม่มีความสามารถ 
ไม่มีความสามารถ 
มีความสามารถ 
มีความสามารถ 

ไม่มีความเต็มใจ 
มีความเต็มใจ 

ไม่มีความเต็มใจ 
มีความเต็มใจ 
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3. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีระดับความพร้อมปานกลางถึงสูง (R3) เหมาะสมกับการใช้ภาวะ
ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participating - S3) เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทนี้มีความสามารถแต่ไม่
เต็มใจหรือไม่รู้สึกว่ามีความมั่นใจที่จะท างานตามความต้องการของผู้น า ทั้งนี้เพราะขาดแรงจูงใจ 
ฉะนั้นผู้น าควรหาทางจูงใจโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและคอยช่วยเหลือการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  

4. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีระดับความพร้อมสูง (R4) เหมาะสมกับการใช้ภาวะผู้น าแบบ
มอบหมายงาน (Delegating - S4) เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาประเภทนี้มีทั้งความสามารถและความ
เต็มใจหรือความเชื่อมั่นที่จะรับผิดชอบงานอยู่แล้ว ผู้น าจึงควรมอบหมายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการได้อย่างเต็มที ่

 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น า 

R ความสามารถ ความเต็มใจ พฤติกรรมด้านงาน พฤติกรรมด้าน
มนุษยสัมพันธ์ 

S 

R1 ไม่มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ งานสูง สัมพันธ์ต่ า S1 

R2 ไม่มีความสามารถ มีความเต็มใจ งานสูง สัมพันธ์สูง S2 

R3 มีความสามารถ ไม่มีความเต็มใจ งานต่ า สัมพันธ์สูง S3 

R4 มีความสามารถ มีความเต็มใจ งานต่ า สัมพันธ์ต่ า S4 

 

ภาพที่ 2.5 ระดับความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา (เพ่ิมเติม) 
Source. From Management of Organizational Behavior, (p. 109), by Paul Hersey and 
Blanchard, 1969, Fifth Edition : Englewood Clefts, N.J. Prentice – Hall.  
 

แนวคิดของเฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1969, pp. 579-597)  ถูกวิพากษ์ 
วิจารณ์ว่ายังอ่อนนัก ทั้งนี้ เพราะเฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) มองสถานการณ์
ความเป็นจริงง่ายเกินไป โดยพิจารณาแต่ละระดับความเป็นผู้ใหญ่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างผิวเผิน 
อีกทั้งตัวแบบนี้ยังขาดการศึกษาในเชิงประจักษ์อย่างเพียงพอ และแม้จะมีบ้างก็พบว่าผลการศึกษา
มิได้สนับสนุนสมมติฐานของตัวแบบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างฐานอ านาจและระดับวุฒิภาวะโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างประเภทของอ านาจที่บุคคลที่มีอยู่กับสไตล์ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล 
ซึ่งบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่มีระดับวุฒิภาวะต่าง ๆ กันดังนี้ 
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1. อ านาจให้คุณให้โทษ (Coercive Power) ผู้ที่มีวุฒิภาวะที่ต่ า ปกติแล้วต้องการพฤติกรรม
มีลักษณะเป็นค าสั่ง เพื่อให้เกิดผลในการใช้ภาวะผู้น า “การสั่ง” ให้มีประสิทธิผลนั้นอ านาจให้คุณให้
โทษเป็นสิ่งจ าเป็น คนที่มีพฤติกรรมระดับวุฒิภาวะต่ า อ านาจที่จะไล่ออก โยกย้าย ลดขั้นเงินเดือน       
ตัดเงินค่าจ้าง เป็นวิถีทางส าคัญที่ผู้น าจะกระท า เพ่ือให้พวกเขาปฏิบัติตามผู้น าที่มีอ านาจให้คุณให้โทษ
อาจจูงใจผู้ตามให้หลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือความเสียหายได้โดยผู้ตามปฏิบัติตามก าลังของผู้น า 

2. อ านาจเชื่อมโยง (Connection Power) ในขณะที่ผู้ตามเคลื่อนจากระดับวุฒิภาวะ M1 (R1) 
ไปถึง M2 (R2) พฤติกรรมการออกค าสั่งยังเป็นสิ่งจ าเป็น แต่การเพ่ิมพฤติกรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์เป็น
สิ่งส าคัญ ภาวะผู้น าแบบ “การสั่ง” ที่เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะเหล่านี้จะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   
ถ้าผู้น ามีอ านาจแฝง การมีอ านาจแฝงนี้ท าให้ผู้ตามยอมปฏิบัติตาม เพราะผู้ตามที่มีวุฒภาวะระดับนี้
พยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือต้องการได้รับรางวัลจากอ านาจแฝงนี้ 

3. อ านาจรางวัล (Reward Power) ผู้ตามที่มีวุฒิภาวะระดับต่ าถึงปานกลาง ต้องการพฤติกรรม
ด้านค าสั่งและการสนับสนุนสูง สไตล์การขายท าให้ได้ผลโดยใช้อ านาจรางวัล เพราะบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
ระดับนี้เต็มใจที่จะ “ลอง” พฤติกรรมใหม่ ๆ ผู้น าที่มีอ านาจรางวัลจะท าให้ผู้ตามยอมปฏิบัติตามและ
พัฒนาไปใน--ทิศทางท่ีต้องการได ้

4. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามที่มีระดับวุฒิ
ปานกลาง คือ M2 (R2) และ M3 (R3) อย่างมีประสิทธิผลนั้น คือ ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามยอมปฏิบัติ
ตามหรือมีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยฐานะต าแหน่งตามสายงานบังคับบัญชาในองค์การ 

5. อ านาจอ้างอิง (Referent Power) ผู้ตามท่ีมีระดับวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง ต้องการการ
สั่งงานน้อย แต่ต้องการการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนจากผู้น าสูง สไตล์ “การร่วม” อาจใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้น ามีอ านาจบารมีแหล่งของอ านาจประเภทนี้เกิดจากความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ตาม คนซึ่งมีความสามารถแต่ไม่เต็มใจหรือขาดความเชื่อม่ัน ฐานอ านาจนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยสร้างความม่ันใจ การให้ก าลังใจ การยอมรับนับถือ และพฤติกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เมื่อสิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้น ตามปกติแล้วผู้ตามก็จะสนองในทางบวก ยอมให้ผู้น ามีอิทธิพลต่อเขาเพราะชอบเขา 
เขานับถือหรือศรัทธาต่อผู้น า 

6. อ านาจข่าวสารข้อมูล (Information Power) แบบภาวะผู้น าที่จูงใจผู้ตามที่มีระดับวุฒิ
ภาวะสูง R3 และ R4 อย่างมีประสิทธิผล คือ การร่วมและการมอบอ านาจข่าวสารดูเหมือนจะเป็น
ประโยชน์ในการใช้สไตล์ทั้งสองนี้ คนที่มีวุฒิภาวะสูงระดับนี้จะมองผู้น าเพ่ือหาข่าวสารที่จะรักษา
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การย้ายจากวุฒิภาวะปานกลางไปยังวุฒิภาวะสูงจะง่ายขึ้นถ้าผู้ตามรู้ว่า
ผู้น าสามารถให้รายละเอียดหรืออธิบายญัตติปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูล รายงานและจดหมาย
เอกสาร การติดต่อต่าง ๆ ได้เมื่อต้องการด้วยอ านาจข่าวสารที่ผู้น ามีอยู่สามารถมีอิทธิพลต่อคนที่มี
วุฒิภาวะสูงนี้ได้ 
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7. อ านาจความเชี่ยวชาญ (Expert Power) ผู้ตามที่มีวุฒิภาวะได้พัฒนาถึงระดับสูงต้องการ
ค าแนะน าและสนับสนุนแต่เพียงเล็กน้อย ผู้ตามคนนี้สามารถและเต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
และพร้อมตอบสนองต่อสไตล์ภาวะผู้น า “การมอบ” และอ านาจความเชี่ยวชาญ ดังนั้นผู้น าอาจ
ได้รับยกย่องนับถือและมีอิทธิพลต่อผู้ตามที่มีความสามารถเพียงพอและมีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ตามเหล่านี้ยอมรับว่าความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ของผู้น าเป็นสิ่งส าคัญ  

สรุปได้ว่า ทฤษฎีของเฮอร์เซและบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) เป็นทฤษฎีภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์ เรียกว่า ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life-Cycle Theory) ซึ่งอธิบายพฤติกรรมผู้น าที่จ าเป็นใน
แต่ละสถานการณ์ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นที่ผู้น า ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership) อธิบาย
ให้ผู้น าเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลกับระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม ทฤษฎีนี้
ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าประสิทธิผลของผู้น าขึ้นอยู่กับความสอดคล้องที่เหมาะสมระหว่างพฤติกรรมผู้น า
กับวุฒิภาวะของกลุ่มหรือของบุคคล 
 

2.2.2 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีคุณภาพเพราะผู้บริหาร 

คือ ผู้น าที่ส าคัญที่จะผสานการท างานแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์กันและเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่วมกัน ผู้บริหารที่ประสบผลส าเร็จในการท างานย่อมต้องสะสมประสบการณ์การท างาน และฝึกทักษะ 
ที่จ าเป็นอย่าสม่ าเสมอ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้      

บาร์ทเล็ท (Bartlett, 2008, p. 310) ได้กล่าวถึงทักษะของผู้บริหารไว้ว่า ทักษะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การสะสมประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือจนท าให้เกิดความช านาญ เก็บสะสมกลวิธีหรือเคล็ดลับต่าง ๆ 
และเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อัลเลสซี่ (Alessi, 2008,  
p. 192) กล่าวถึงทักษะไว้เช่นเดียวกันว่า เป็นการกระท าที่เกิดจากการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน          
ดังที่ จอห์นสัน (Johnson, 2008, p. 20) คือ องค์ประกอบของการปฏิบัติงานที่น าความรู้และค่านิยมมา
ผสมผสานกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น ให้กลายเป็นการกระท าเช่นเดี่ยวกันกับการโต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องและมีความต้องการ ดังที่ เธลเบิร์ต แอล. เดรค และวิลเลี่ยม เอช โร (Thelbert L. Drake and 
William H. Roe, อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 32-34) โดยเสนอว่า ทักษะที่จ าเป็นในการ
บริหารสถานศึกษานั้นควรมี 5 ทักษะ ดังนี้       

1. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) เป็น
ทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางการศึกษา 
และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนในฐานะนักวิชาการศึกษาที่ดีด้วย 
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2. ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาได้ สามารถน าความรู้ ความช านาญ และ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ และเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างทักษะอ่ืน ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความคิด ภูมิปัญญา และวิสัยทัศน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลได้ถ้าปราศจากความรู้และไม่
สามารถใช้ความรู้นั้นในการพัฒนาผลงานและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงาน  มีการกระจายอ านาจ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ปรากฏดังภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 ทักษะทั้งห้าในการบริหารสถานศึกษา 
ที่มา. จาก ทักษะทั้งห้าในการบริหารสถานศึกษา, (หน้า 32), โดย แอล เดรค และ เอช โร อ้างถึงใน 
จันทรานี สงวนนาม, 2551.  
 

 

 

 

ทักษะด้าน 

ความคิดรวบยอด 
(Conceptual Skills)  

ทักษะด้านมนุษย์           
(Human Skills)  

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน
(Educational and Instructional Skills) 

ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)  

ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills)  
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ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีทักษะ 
ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ อภิชา บุญภักรกานต์ (2551, หน้า 30) ได้ให้ความหมายไว้ว่าทักษะ
ด้านมนุษย์ คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน ความเข้าในคนอ่ืน และความสามารถใน
การจูงใจคนหรือกลุ่มคน ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือที่จะท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในหนึ่งปีต่อมา อนิวัช แก้วจ านง (2552, หน้า 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะด้าน
มนุษย์ (Human Skills) เป็นความสามารถส่วนตัวของผู้บริหารทีได้รับการยอมรับจากองค์การว่าเป็น
ผู้บริหารทีมีความเข้าใจรู้ใจ สามารถพูดกระตุ้น และจูงใจบุคคลในองค์การให้ร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นผลส าเร็จ รวมถึงมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่น ตังแต่ผู้ ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่อยู่ในระดับต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี          
ในปีเดียวกัน พยอม วงศ์สารศรี (2552, หน้า 57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทักษะด้านการบริหารควร
ประกอบด้วยทักษะ 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค คือ ความสามารถของผู้บริหารที่จะเป็นที่
ปรึกษา สาธิตวิธีการต่าง ๆ และสามารถท างานที่ใช้ฝีมือ  2) ทักษะด้านมนุษย์ คือการจัดการกับมนุษย์
โดยตรง ซึ่งใช้วิธีโน้มน้าวใจจูงใจให้สมาชิกในองค์กรอยากท างาน มีวิธีการที่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่ร่วมงานในไปในทิศทางที่ต้องการได้ 3) ทักษะด้านความคิด คือความสามารถใน
การมององค์กรในภาพรวมเป็นการพินิจพิจารณาหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
ภายในและภาพนอกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจ ดังที่ อ าไพ อินทรประเสริฐ 
(2552, หน้า 45) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทักษะด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
เรื่องวัตถุสิ่งของ ทักษะด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคน และ ทักษะด้านมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง
ความคิด ฉะนั้นแล้วทักษะการบริหารจึงมีความส าคัญยิ่ง 

สรุปได้ว่า ในการบริหารองค์การทางธุรกิจนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะอย่างน้อยที่สุด 
3 ทักษะ คือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด แต่สถานศึกษา
เป็นองค์การที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์การธุรกิจ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะ ทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางเทคนิค   
ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด นอกจากทักษะ
ทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้บริหารจะต้อง มีความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วย เช่น  
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา การเมือง การปกครอง ชีววิทยา และภูมิศาสตร์ 
เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการบริหารงานด้วย 

แคทซ์ (Katz, อ้างถึงใน ทรงพล เจริญค า, 2559, หน้า 17) กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหาร   
ที่จ าเป็นในกระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีทักษะพ้ืนฐาน 3 ทักษะ (Three Basic 
Skills) ปรากฏดังภาพที่ 2.7 
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การบริหารระดับสูง 

 
 

 

 
 

การบริหารระดับต้น 

 
 ทักษะ                   ทักษะ                 ทักษะ 

 
    ด้าน                       ด้าน                  ด้านความคิด 

 
         เทคนิค                    มนุษย์                  รวบยอด 

 
ภาพที่ 2.7  ทักษะพื้นฐานของผู้บริหาร 
Source. From The social Psychology of Organizations, (pp. 14-29), by  Daniel katz, 
1966, New York: Wiley.  
 

1. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร 
ในการมององค์กรโดยภาพรวม การมองเห็น การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กร 
หน้าที่ขององค์กรด้านมนุษย์ การพัฒนาทักษะเชิงความคิดรวบยอด ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
การบริหาร ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมมนุษย์ และปรัชญาขององค์กรนั้น ๆ ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด มีความส าคัญส าหรับบทบาทผู้บริหารระดับสูงของอ านาจสายบังคับบัญชา
ภายในขององค์กรดังนี้ 

1.1  ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย จุดประสงค์ และขอบข่ายที่แน่นอนชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2  ผู้บริหารควรมีความสามารถในการวิเคราะห์งานของตนและงานของผู้ร่วมงานได้
อย่างถูกต้อง 

1.3  ผู้บริหารควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานทั้งหมดที่ตนปฏิบัติและรู้ว่าหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

1.4  ผู้บริหารจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง วิธีการบริหารที่ได้ศึกษา       
และพบเห็นมาน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.5  ผู้บริหารสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบและ
บุคลากรในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ทักษะของผู้บริหารในการท างานกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล ทักษะด้านมนุษย์ เช่น 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเข้าใจตนเอง การยอมรับตนเอง การเอาใจใส่หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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และการเห็นในผู้ อ่ืนพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านมนุษย์ ได้แก่ การเข้าใจภาวะผู้น าและ         
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับภาวะผู้น า การจูงใจผู้ใหญ่ การพัฒนาเจตคติ ความต้องการของมนุษย์ 
ขวัญและก าลังใจในการท างานการบริหารความขัดแย้ง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทักษะด้านมนุษย์  
มีความส าคัญต่อบทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับในการบริหารองค์กร  ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในต าแหน่งใดจะต้องท างานโดยผ่านบุคคลอ่ืน คือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ทักษะ 
ด้านมนุษย์ จึงจะปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ทักษะด้านมนุษย์ได้มาจากการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
ปรัชญา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ และการฝึกอบรมโดยตรง มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  ผู้บริหารควรปรับตนเองให้สามารถเข้ากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
2.2  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามความ

ถนัดและความสามารถในทุกด้าน 
2.3  ผู้บริหารควรยกย่องชื่นชมและให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน 
2.4  ผู้บริหารควรให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกสถานการณ์ 
2.5  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซักถามข้อข้องใจ ตัดสินใจในปัญหา 

ต่าง ๆ ร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น ให้ค าแนะน า และมีการพบปะสังสรรค์เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 

3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง การมีความเข้าใจความช านาญเกี่ยวกับวิธีการ 
กระบวนการ วิธีการด าเนินการ และกลวิธีต่าง ๆ ของงานในองค์กร ถ้าเป็นองค์กรทางการศึกษา ทักษะ
ด้านเทคนิค ได้แก่ ทักษะการเงิน การบัญชี การจัดตารางเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การซ่อม
บ ารุง และการดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น ทักษะด้านเทคนิคมีความส าคัญส าหรับผู้มีบทบาทเป็น
ผู้บริหารและหัวหน้างานในระดับล่าง ตัวอย่างเช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีทักษะด้านเทคนิค 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณธุรการและการเงิน จ าเป็นต้องมีทักษะด้านเทคนิคเกี่ยวกับการท างานบัญชีและ
การใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารสามารถจัดท าแผนโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ผู้บริหารสามารถจัดท าสถิติและแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาที่จ าเป็นได้

อย่างชัดเจน 
3.3 ผู้บริหารสามารถใช้ค าพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะสามารถใช้ภาษา

เขียนได้อย่างดีและอ่านเข้าใจง่าย 
3.4 ผู้บริหารต้องเข้าใจระบบบัญชี ระเบียบการเงิน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ

การพัสดุของส านักงานและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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สรุปได้ว่า ทักษะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ มี 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านความคิด
รวบยอด ทักษะด้านมนุษย์และทักษะด้านเทคนิค ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทักษะพ้ืนฐานดังกล่าว      
ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz, 2007, pp. 33-42) ได้เสนอว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารที่ส าคัญ มี 3 ประการ คือ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ วิธีการและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะส าหรับด้านการ
ปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งจ าเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย เป็นต้น 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
มีความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
เป็นทักษะที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารสามารถเข้ากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนทุกระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย สามารถโน้มน้าวใจผู้อ่ืนได้ เป็นต้น 

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการมอง
ภาพรวมเพ่ือที่จะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ 
และเข้าใจความสัมพันธ์กับระบบการบริหารงานทั้งหมด ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาระยะยาว สามารถชี้น าองค์กรให้ก้าวไปยัง
ทิศทางและเป้าหมายที่วางเอาไว้ขององค์กร 

วายส์ (Wiles, 2007, p. 35) ได้กล่าวถึง ทักษะทางการบริหารที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร คือ 
1. ทักษะในความเป็นผู้น า (Skill in Leadership) 
2. ทักษะในมนุษยสัมพันธ์ (Skill in Human Relation) 
3. ทักษะในกระบวนการกลุ่ม (Skill in Group Process) 
4. ทักษะในการบริหาร (Skill in Personnel Administration) 
5. ทักษะในการประเมิน (Skill in Evaluation) 
แฮริส (Harris, 2008, pp. 15-16) ได้น าเอาทฤษฎีสามทักษะของ แคทซ์ (Katz) มาอธิบาย

ความว่า ทักษะคล้ายกับกระบวนการ แต่มีความแน่นอนและง่ายกว่า ใช้ได้กับงานหลากหลาย เช่น 
ด้านการบริหาร ด้านการนิเทศการศึกษา และได้แยกแยะให้เห็นรายละเอียดของแต่ละทักษะ ดังนี้ 

1.  ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ประกอบด้วย 
1.1 การมองเห็นภาพโดยรวม 
1.2 การวิเคราะห ์
1.3 การวินิจฉัย 
1.4 การรู้จักสังเคราะห์ 
1.5 การรู้จักวิพากษ์วิจารณ ์
1.6 การรู้จักถามค าถาม 
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2.  ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) ประกอบด้วย 
2.1 การเอาอกเอาใจ 
2.2 การรู้จักสังเกต 
2.3 การรู้จักสัมภาษณ์ 
2.4 การรู้จักน าการอภิปราย 
2.5 สามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิดออกมา 
2.6 การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
2.7 การแสดงบทบาทสมมติได ้

 3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ประกอบด้วย 
3.1 การอ่าน เขียน พูด ฟัง 
3.2 การจัดล าดับเรื่องราวเป็น 
3.3 สาธิตได้ 
3.4 เขียนแผนภูมิและวาดภาพสื่อได้ 
3.5 ค านวณเป็น 
3.6 สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ 

กริฟฟิน (Griffin, 2013, pp. 13-15) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็น เพ่ือเติมเต็ม
บทบาทหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งทักษะการบริหารพ้ืนฐานนั้นประกอบไปด้วย 

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นทักษะที่ส าคัญในการบรรลุและเข้าใจ
ลักษณะของงานแต่ละประเภทในองค์กร เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างมากต่อผู้บริหารระดับต้น      
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและตอบค าถามเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารที่ดีต้อง
ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า เช่น เบรน ดันน์ ประธานและ
ผู้บริหารบริษัทเบสท์บาย เขาเริ่มจากเป็นผู้ประสานงานระหว่างร้านสิบสองร้านใน ค.ศ. 1985 จากนั้นจึง
เลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้บริหารสาขา ผู้บริหารสาขาระดับเขต ระดับภูมิภาค รองผู้บริหารระดับสูง 
จนกระท่ังเป็นประธานผู้บริหารฝ่ายขายของอเมริกาเหนือ 

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ผู้บริหารนั้นใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรด้ายเหตุผลหลาย ๆ ประการ ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือความสามารถในการติดต่อสื่อสารเข้าใจ 
และกระตุ้นบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้บริหารจึงต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้มีต าแหน่งเหนือกว่าขององค์กร เพราะเป็นบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องท างาน
ร่วมกับผู้ขาย ผู้บริโภค ผู้ร่วมลงทุน และบุคคลอ่ืน ๆ ภายนอกองค์กร แม้จะมีผู้ บริหารบางคน
ประสบความส าเร็จแม้ทักษะระหว่างบุคคลต่ า แต่ผู้บริหารที่มีทักษะด้านนี้มากมีแนวโน้มที่จะ
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ประสบความส าเร็จมากกว่าเช่นกัน เช่น เซอริล แซนเบิร์ก หัวหน้าฝ่ายประสานงานของบริษัท
เฟสบุ๊ก ประสบความส าเร็จได้ย้ายไปท างานที่กรมธนารักษ์ของธนาคารโลก และย้ายไปท างานที่
บริษัทกูเกิล เพราะเขามีความสามารถด้านทักษะระหว่างบุคคลเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากเขาท างาน
ร่วมกับมาร์ค ซักเกอร์ เบิร์ค ผู้มีนิสัยไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใคร ฉะนั้นทักษะเหล่านั้นของเขาก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่เข็มแข็งระหว่างผู้โฆษณา และการเติมโต รวมทั้งเสถียรภาพของบริษัทเฟสบุ๊ค  

3.  ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทักษะด้านความคิดรวบยอดขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้บริหารในการคิดเชิงรูปธรรม ผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการคิดเพ่ือ
เข้าใจภาพรวมของการท างานและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อที่จะรวบรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพ่ือที่จะได้เห็นภาพรวมขององค์กรและสามารถตัดสินใจได้
อย่างหลากหลายสนองต่อองค์กร 

4.  ทักษะด้านการวินิจฉัย (Diagnostic Skills) เป็นทักษะที่ท าให้ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการนึกคิด ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันกับการวินิจฉัยโรคของ
แพทย์ที่จะต้องท าการวิเคราะห์จากอาการและค้นหาสาเหตุของโรค ผู้บริหารก็จะต้องวิเคราะห์
ปัญหาขององค์กรด้วยการศึกษาสภาพและค้นหาแนวทางแก้ปัญหา เช่น เมื่อเจ้าของเดิมของบริษัท
สตาร์บัคล้มเหลวในการบริหารธุรกิจ ฮาเวิร์ด ชู้ลทส์ ซื้อต่อบริษัทและเริ่มกิจการอีกครั้ง ยกเลิกการ
รับออเดอร์ทางอีเมล์และเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟแทน เขาท าการวินิจฉัยปัญหาและเข้าใจถึงรูปแบบ
ของธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพและทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจนั้นดีขึ้น 

5.  ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) เป็นความสามารถของผู้บริหารที่สามารถ
สื่อสารความคิดและข้อมูลขอตนสู่ผู้อ่ืน ความสามารถในการรับทราบความคิดและข้อมูลจากผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บริหารสามารถส่งผ่านความคิดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบถึงสิ่งที่เป็นที่
คาดหวังจากเพ่ือนร่วมงาน อันท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารระดับสูง
มีหน้าที่แจ้งถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นและความเป็นไปขององค์กร ในท านองเดียวกันทักษะด้านการ
สื่อสารช่วยให้ผู้บริหารรับทราบถึงสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด และเข้าใจความหมายที่แท้จริงนอกเหนือจากอีเมล์ 
จดหมาย รายงาน หรือการสื่อสารด้วยตัวอักษรอื่น ๆ 

6. ทักษะด้านการตัดสินใจ (Decision-Making Skills) ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทักษะในการ
ตัดสินใจที่ดีเช่นกัน ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการตระหนักและ
จ ากัดขอบเขตของปัญหาและโอกาสได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
หรือเลือกโอกาสนั้น ๆ แต่ทว่าไม่มีผู้บริหารคนใดที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง    
ฉะนั้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้องให้ได้มากที่สุด และเมื่อตัดสินใจผิดพลาดก็จะต้อง
ลงมือแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที และพยายามตัดสินใจให้ถูกต้องอีกครั้งเพ่ือกอบกู้สถานการณ์
ให้องค์กรเกิดความเสียหายน้อยที่สุด เช่น หลังจากที่เกลนน์ เมอร์ฟ่ี ร่วมท างานกับบริษัทแกร๊ป    
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ในปี 2007 เขาทุ่มเทให้กับการเพ่ิมการเติมโตของบริษัท แต่ทว่าเขาท าการเผยโลโก้ใหม่ในปี 2010 
แทนโลโก้สีขาวและสีกรมแบบเดิม ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าแบร์ดได้อย่างรวดเร็ว และเข้าไปอยู่
ในใจของผู้บริโภคด้วยภาพลักษณ์สร้างความจดจ า ซึ่งการตัดสินใจที่บกพร่องอาจน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโลโก้แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนั้นจะยืนยันให้เห็นได้ด้วยความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

7. ทักษะด้านการบริหารเวลา (Time-Management Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดล าดับงาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารจะพบเจอแรงกดดันและความท้าทายอย่างหลากหลาย ท าให้เกิดการติดอยู่กับปัญหาและ
มักจะเลื่อนหรือมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนท าแทนได้ง่ายดาย และเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น การจัดการ
เวลาและการจัดล าดับงานนั้นมักจะถูกละเลยไป เช่น เจฟป์ บีซอร์ส ผู้บริหารเว๊บไซท์อเมซอนนัด
หมายให้มีการประชุมสามวันต่อสัปดาห์ แต่ยืนยันว่าจะประชุมเพียงสองวัน เพ่ือที่เขาจะได้ซักจูงด้วย
ความคิดของเขา และน าเสนอความยืดหยุ่นในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับลูกจ้าง 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีทักษะต่าง ๆ ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้บริหารทุกระดับและทุกองคก์ร การเป็นผู้บริหารนั้น ใครก็เป็นได้ ถ้าได้รับการแต่งตั้ง แต่การ
เป็นผู้บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น มิใช่เป็นกันได้ได้ง่าย ๆ การที่ผู้บริหารจะบริหารงานให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ต้องอาศัยทักษะในการบริหารงาน เนื่องจากสถานศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษา ซึ่งแตกต่าง
จากองค์กรอ่ืน ๆ การบริหารสถานศึกษามีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นหลัก 

 
2.3 การจัดระบบสารสนเทศ 

 
โลกในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน 

อย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เห็นความส าคัญของข้อมูล สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งคือวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
(Information Technology) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการ
สร้างสารสนเทศ และการน าสารสนเทศไปใช้ในงานต่าง ๆ ซึ่งมีนักวิชาการได้ศึกษาและค้นคว้าไว้ ดังนี้ 

 
2.3.1 ความหมายของระบบ 
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551, หน้า 53) ระบบ คือ หน่วยรวมของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ออกแบบ

สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมีระบบมีระเบียบและสัมพันธ์กันโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
การด าเนินงานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย ระบบเป็นชุดขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ซึ่งท าหน้าที่เป็น
หน่วยหนึ่งเพ่ือเป้าหมายเฉพาะ ส่วนทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการมอง
สถานศึกษาหรือโรงเรียนว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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วันชัย มีชาติ (2552, หน้า 58) กล่าวว่า แนวความคิดในเชิงระบบเป็นแนวความคิดที่ใช้
อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น องค์การประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ท างานร่วมกันโดยระบบ
ย่อยเหล่านี้จะมีลักษณะส าคัญสองประการ คือ 1) มีความอิสระของตัวเอง หรือ สามารถสร้างระบบ
การท างานของตนเองได้ (Independent Unit) และ 2) ท างานร่วมกับระบบอ่ืนในลักษณะที่เป็น
หนึ่งเดียวในองค์การ (a part of the whole) การท างานของระบบจะต้องสอดคล้องกันจึงจะเกิด
ผลงาน ระบบจะรับปัจจัยน าเข้า (Input) จากสภาพแวดล้อม องค์การจะต้องแสวงหาปัจจัยน าเข้า
ต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรทางการบริหาร เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินองค์การ ระบบจะท าหน้าที่ในการ
แปรสภาพ (Conversion Process) ปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยน าออกขององค์การ ซึ่งปัจจัยน าออกที่
องค์การจะสร้างขึ้น ได้แก่ ผลผลิตขององค์การ องค์การจะรับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ทฤษฎีระบบมองว่าการท างานขององค์การจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอก องค์การจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป            
แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดทั่วไปที่สามารถน ามาปรับใช้หรือสามารถอธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มาก
ตั้งแต่การท างานของสิ่งมีชีวิต ระบบการท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ จนกระทั่งถึงการท างาน
ของระบบการเมืองและองค์การ 

คณิต เอ่ียมพิศ (2553, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของ ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่
จัดท าขึ้นเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาจักระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และวิเคราะห์เป็น
ความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุนิตา สุบินยัง (2554, หน้า 22) ระบบ (System) หมายถึง สิ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันและท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อาจแบ่งเป็นระบบย่อย 
(Subsystem) หลายระบบรวมกัน มีองค์ประกอบส าคัญที่สมบูรณ์ในตัวเอง ระบบประกอบด้วย      
ส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) และสิ่งที่
ป้อนกลับ (Feedback) 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 154) ระบบ หมายถึง การจัดกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน 
และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยหลักการของเหตุผลทางวิชาการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่กล่าวว่า ระบบ (System) เป็นส่วนต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง
ซึ่งสัมพันธ์และข้ึนต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท าบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุส าเร็จผลตามที่
ต้องการ หรือเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทุกระบบ หรือเป็น
กลุ่มของปัจจัยที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน ซึ่งต้องใช้ปัจจัยน าเข้า ( Input) จากสภาพแวดล้อม 
กระบวนการแปรสภาพปัจจัยน าเข้า และการขนย้ายผลผลิต (Output) ออกสู่สภาพแวดล้อม 
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ศิริ คอยเกษม (2556, หน้า 20) สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษา
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

สิริชัย ดีเลิศ (2558, หน้า 18) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information Systems : IS) 
หมายถึง เซตหรือการรวมตัวของกระบวนการหลายกระบวนการ ส าหรับงานด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลเพ่ือปรับรูปแบบของข้อมูลให้เข้าสู่รูปแบบของสารสนเทศ ตลอดจนการ
กระจายสารสนเทศท่ีเป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลสู่ผู้ใช้ระบบส าหรับการตัดสินใจ 

บุญเกื้อ ครุธค า (2558, หน้า 13)  สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการในการน า
ฐานข้อมูลมาใช้เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ใช้งานกับระบบงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ แล้วน ามาประมวลผลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่พร้อมใช้
ประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผน และการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย 
ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เก่ียวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้
ท างานร่วมกัน 

ดวงใจ วงศิลา (2559, หน้า 20) สรุปว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่น าเข้าข้อมูล
แบบเป็นขั้นตอน เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็วและทันสมัย 

สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การจัดกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท าหน้าที่ร่วมกันตามหลักการของเหตุผลทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด มีหลัก เกณฑ์ มีความส าพันธ์กันเป็นรูปแบบและ
กระบวนการ 

 
2.3.2 ประเภทของระบบ 
สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 155) ระบบแบ่งออกเป็น 
1. ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบซึ่งไม่พิจารณาถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก ระบบปิดจะไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ระบบปิดที่แท้จริงจะไม่สามารถเกิดขึ้นในองค์การ 
ก็จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์การโดยมุ่งเน้นที่ระบบภายใน ( Internal System) ในอดีตแนว 
ความคิดด้านการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ รูปแบบความเป็นผู้น า และวิศวอุตสาหกรรม     
ซึ่งเป็นแนวความคิดของระบบทั้งสิ้น 

2. ระบบเปิด (Open Systems) เป็นระบบซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก
หรือได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบอย่างสม่ าเสมอจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือเป็นระบบที่มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือความอยู่รอด ทั้งเรื่องของการใช้ทรัพยากร และทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม 
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ความเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดมิได้แยกเป็นสองขั้วเหมือนขาวด า แต่จะขึ้นกับระดับ 
(Degree) ความเป็นระบบเปิดตามคุณลักษณะ 9 ประการ ข้างล่างนี้ หากระบบใดมีคุณลักษณะต่าง 
ๆ มากก็จะมีความเป็นระบบเปิดมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีน้อยก็จะมีความเป็นระบบเปิดน้อย
หรือ  มีความเป็นระบบปิดมาก ดังนี้ 

1. มีปัจจัยป้อนเข้าจากภายนอก (Input from Outside) ระบบเปิดไม่มีความเพียงพอใน
ตนเอง แต่จะต้องได้รับสิ่งกระตุ้น ข้อมูลข่าวสาร และพลังงานจากภายนอก 

2. มีกระบวนการ (Process) ของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดผลผลิต 
3. มีปัจจัยป้อนออก (Output) เป็นผลผลิตหรือการบริการหรืออ่ืน ๆ สู่ภายนอก 
4. มีวงจร (Cycles) อย่างต่อเนื่องของปัจจัยป้อนเข้า - กระบวนการ - ปัจจัยป้อนออก 
5. มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม ระบบทุกระบบมีแนวโน้มที่จะเสื่อมลง แต่ระบบเปิด

จะพยายามหาวิธีการหรือพลังงานเพื่อต่อต้านหรือชะลอจากความเสื่อม 
6. มีข้อมูลย้อนกลับ (Information Feedback) เพ่ือปรับตัวมิให้เบี่ยงเบนจากเป้าหมาย 
7. มีแนวโน้มสู่ความสมดุล (Tendency Toward Equilibrium) เมื่อเกิดสภาวะความไม่

สมดุลขึ้นมีองค์ประกอบหลากหลายมากขึ้น 
8. มีแนวโน้มสู่ความสลับซับซ้อนมากขึ้น (Differentiation) มีความเฉพาะทางมากขึ้น 

และมีองค์ประกอบหลากหลายมากข้ึน 
9. มีหลายเส้นทาง (Numerous Paths) ที่จะท าให้บรรลุจุดหมายได้ ไม่มีเพียงเส้นทาง

เดียวและระบบเปิดจะหาทางเลือก (Alternative Paths) ที่เหมาะสม 
สุกัญญา โฆวิไลกูล (2547, หน้า 7) กล่าวว่า ระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ระบบปิด (Closed System) หมายถึง ระบบที่อยู่ในสภาพนิ่ง ไม่มีความสัมพันธ์กันและ

กันกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
2. ระบบเปิด (Opened System) เป็นระบบที่มีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับระบบ

อ่ืน ๆ องค์กรทุกองค์กรเป็นระบบที่มีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับระบบอ่ืน ๆ  
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สภาวะแวดล้อม 

 

ระบบ 
 

 

ตัวป้อน 
 วัตถุดิบ 
 ทรัพยากรมนุษย์ 
 ทุน 
 เทคโนโลยี 
 ข้อมูลสารสนเทศ 

 กระบวนการ 

 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 กิจกรรมของผู้บริหาร 
 เทคโนโลยีและ

กระบวนการท างาน 

 ผลผลิต 
 ผลผลิตและบริการ 
 ข่าวสาร 
 ผลที่ ได้รับส าหรับ

ทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.8 องค์กรในฐานะที่เป็นระบบเปิด 
ที่มา. จาก องค์กรในฐานะที่เป็นระบบเปิด, (หน้า 8), โดย รอบบินส์และคูลเตอร์  (Roblins and 
Coulter) อ้างถึงใน สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2547.  
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลป้อนกลับ 

สภาวะแวดล้อม 
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รูปแบบวิธีการของระบบ (System Approach Model) 
ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 32-33) หลักการและแนวคิดทฤษฎีระบบ พอสรุประบบประกอบด้วย 
1. ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการศึกษาทุก ๆ อย่าง ได้แก่ บุคคล 

(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivation) ที่เป็นส่วนน าเข้า นับว่าเป็นจุดเริ่มของการบริหารจัดการในองค์กร 

2. กระบวนการ (Process) หมายถึง การด าเนินการโดยน าปัจจัยหรือทรัพยากรทางการ
บริหารต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจมีระบบย่อย ๆ ที่จะด าเนินการเมื่อรวมกันจนกลายเป็น
วงจรในทางการศึกษา ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ การนิเทศ การวัดและประเมินผล ตลอดจน
การตรวจสอบ และติดตาม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ปัจจัยน าเข้าทั้งหลาย เข้าสู่กระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลผลิต (Output or Product) หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการน าเข้าของปัจจัย
ต่าง ๆ มาปฏิบัติท าให้เกิดผลิตผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

4. ผลลัพธ์ (Outcome or Impact) หมายถึง ผลที่เกิดจากผลผลิตในกระบวนการระบบ 
หรือ เป็นผลกระทบที่ได้จากผลผลิต เช่น ความรู้ ความสามารถของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 แสดงองค์ประกอบของวิธีการระบบ 
 

สรุปความว่า ประเภทของระบบ แบ่งออกเป็น ระบบปิดและระบบเปิดซึ่งระบบปิดนั้น 
มุ่งเน้นที่กระบวนการภายในขององค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กันและกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับภายนอก 
ส่วนระบบเปิดมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกและได้รับอิทธิพลผลกระทบมีปฏิกิริยากับ
สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือความอยู่รอด จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รูปแบบ
วิธีการของระบบประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output or 
Product) และผลลัพธ์ (Outcome or Impact)  

 ปัจจัย 

Input 

กระบวนการ 

Process 

ผลผลิต 

Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 

ข้อมูลย้อนกลับ 

Feedback 
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2.3.3 ระบบสารสนเทศ 
จุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ คือ การประมวลผลข้อมูล (Data) ให้เป็น

สารสนเทศ (Information) และน าไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน   
ค าว่า ข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) มีความหมายแตกต่างกันจึงควรอธิบายค าทั้ง
สองควบคู่กันไป เลาดอน (Laudon) ให้ความหมายว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่แทน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อนที่จะมีการจัดระบบให้เป็น
รูปภาพที่คนสามารถเข้าใจและน าไปใช้ได้ และสารสนเทศ ( Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับ
การจัดระบบเพ่ือให้มีความหมายส าหรับผู้ใช้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 222) ให้ความหมายไว้ว่า สารสนเทศ (Information) คือ 
สาระเนื้อหาที่เกิดจากการน าข้อมูล (Data) มาคิด วิเคราะห์ ค านวณ เรียบเรียง จัดกลุ่ม จัดล าดับ 
แยกประเภท สรุป ท าให้มีความหมาย และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหรือผู้ใช้ 

วรรัตน์ อภินันท์กูล (2551, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของ ระบบสารสนเทศไว้ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการก าหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการใช้ สามารถเข้าแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ บูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับความรู้เดิม การใช้วิจารณญาณในการประเมิน
สารสนเทศและนาไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิวรัตน์ พายุหะ (2551, หน้า 20) ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ 
รูปภาพ สัญลักษณ์ และเสียงแทนปริมาณหรือการกระท าต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ผ่านการประมวลผล จึงท าให้
ความหมายของข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความสัมพันธ์และขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปประกอบการ
ตัดสินใจได้ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีกี่จัดกระท าการประมวลผลแล้วจนมี
ความหมายที่สมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารได้ และข้อมูลกับสารสนเทศนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงแทนที่กันได้ เมื่อน าไปใช้ในระดับบริหารที่ต่างกันตามวัตถุประสงค์ 

บดินทร์ รัศมีเทศ (2555, หน้า 61) นิยามค าว่า สารสนเทศ คือ 1) ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือชุดค าสั่ง
ที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 2) ความหมายที่มนุษย์จัดให้กับข้อมูลเพ่ือการแสดงผลหรือแสดงความหมายต่าง ๆ 
ของข้อมูล ส่วนระบบสารสนเทศ (Information System) คือระบบที่ประกอบไปด้วย คน เครื่องจักร 
และหรือวิธีต่าง ๆ ในการจัดระบบ รวบรวม ประมวลผล ถ่ายโอน หรือกระจายข้อมูลที่เป็นการน าเสนอ
สารสนเทศของผู้ใช้ กล่าวคือ เป็นการจัดการคน ข้อมูล กระบวนการ เครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพ่ือการจัดการ 

กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (2558, หน้า 3) อธิบายว่า สารสนเทศเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากการสื่อสาร
ที่มีการเข้ารหัส ประกอบด้วย ข้อมูล และสารสนเทศ กับลักษณะที่เกิดจากการสื่อสาร ประกอบด้วย
ความรู้ และนวัตกรรม ทั้ง 4 ประเภท เป็นสิ่งที่เกิดต่อเนื่องกัน สามารถให้ความหมายได้ดังนี้ 
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ข้อมูล เป็นชุดของการสังเกต การวัด หรือข้อเท็จจริงที่อยู่ ในรูปแบบของตัวเลข ค า เสียง 
และภาพ ข้อมูลไม่มีความหมายแต่เป็นวัตถุดิบส าหรับท าให้เกิดเป็นสารสนเทศ สารสนเทศเป็นกิจกรรม 
รูปแบบของชีวิตและความสัมพันธ์ เป็นทรัพยากรสินค้า ความเข้าใจในแบบแผนและอ านาจที่บัญญัติ
ขึ้นในสังคม ดังนั้น สารสนเทศจึงมีความหมายว่า ข้อมูลที่จัดให้มีโครงสร้างเพ่ือให้เป็นรูปแบบและ
สถานะท่ีมีอยู่ในบริบท 

ดารณี พิมพ์ช่างทอง (2552, หน้า 2) ข้อมูล (Data) หมายถึง ความเป็นจริง ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ หรือรูปภาพ ข้อมูลเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสารสนเทศ ดังนั้น
ข้อมูลคือความเป็นจริง หรือข้อสังเกต หรือรายการย่อยต่าง ๆ ทางธุรกิจที่จัดเก็บจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่มี
ความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2555, หน้า 7) สารสนเทศ คือ การน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น ในองค์กร ในสังคม มาผ่านกระบวนการ ขั้นตอนของการคิด วิเคราะห์ ประมวลผลจนได้ข้อมูลที่
มีความหมาย มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยการตัดสินใจในการบริหารได้ง่ายขึ้น และ
รวดเร็ว เป็นการเพ่ิมการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบข้อมูลที่กระท าโดยการรวบรวม 
ประมวลผลถ่ายโอนอย่าเป็นระบบ จัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา และการตัดสินในเพื่อการจัดการ 

 
2.3.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
ศิวรัตน์ พายุหะ (2551, หน้า 21-23) องค์การโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะงานและมีความต้องการ

สารสนเทศแตกต่างกันไปแม้แต่ภายในองค์กรเดียวกัน ความต้องการสารสนเทศในแต่ละระดับของ
การบริหารไม่เหมือนกัน ระบบสารสนเทศสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 1) จ าแนกตามโครง สร้างองค์กร 2) 
จ าแนกตามหน้าที่ของระบบสารสนเทศ 3) จ าแนกตามการสนับสนุน และ 4) ปัญญาประดิษฐ์ การจ าแนก 
ระบบสารสนเทศตามโครงสร้างองค์กร แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อย 
2) ระบบสารสนเทศของทั้งองค์การ และ 3) ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กร ส่วนการ
จ าแนกระบบสารสนเทศตามหน้าที่ขององค์การจะสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ 
การจ าแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) แบบประมวลรายการ 
(Transaction Processing System : TPS) 2) แบบรายงานเพื่อการจัดการ (Management Reporting 
Systems : MRS) 3) แบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) 
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ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS) จะท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพ้ืนฐานของ
องค์การ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรม การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล การประมวลผล การเรียง การสรุป การจัดกลุ่มและการเก็บรักษา
ข้อมูล TPS มีวิธีการประมวลผล 3 แบบ คือ แบบ Batch Processing แบบ Online Processing และแบบ 
Hybrid System การประมวลผลแบบ Batch คือ การรวมข้อมูลให้เป็นชุดก่อนที่จะน าไปประมวลผล
แบบ Online จะมีการป้อนข้อมูลทันที ประมวลผลทันทีเพ่ือจะให้ Output ทันที เป็นการประมวลผล
แบบ Hybrid Systems เป็นวิธีการผสมผสาน แบบที่ 1 และแบบที่ 2  

ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพ่ือการจัดการ (MRS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
จัดท ารายงาน หรือการตัดสินใจที่มีโครงสร้างชัดเจน และทราบล่วงหน้า รายงานจากระบบ MRS    
จะน าข้อมูลจากฐานข้อมูลของ TPS และน ามาจัดท ารายงาน ซึ่งอาจเป็นรายงานที่จัดท าเมื่อต้องการ 
หรือรายงานที่ท าตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานสรุปหรือรายงานตามเงื่อนไขเฉพาะ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
ตัดสินใจในลักษณะที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน โดยน าข้อมูลมาจากหลายแหล่งทั้งทั้งภายในและ
ภายนอกรวมทั้งการใช้โมเดลที่ช่วยในการตัดสินใจ 

DSS มีหลายประเภท เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information 
Systems : EIS) ซึ่งเป็นระบบ DSS ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ส่วนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลุ่ม (Group Decision Support Systems : GDSS) 
ประกอบด้วยส่วนประกอบเหมือนกับ DSS และซอฟท์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของ DSS ประเภท
ของ GDSS ขึ้นอยู่กับความถี่ในการตัดสินใจและระยะใกล้ไกลของผู้ตัดสินใจ 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเหมือนกับมนุษย์ หรือเลียนแบบ
การท างานของสมองมนุษย์ AI มีหลายสาขา เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) Neural 
Networks, Genetic Algorithms, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), 
ระบบการเรียนรู้ (Learning Systems), ระบบการมองเห็น (Vision Systems) และหุ่นยนต์ (Robotics) 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES) จะให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ หรือความช่วยเหลือแก่ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาสถานการณ์ หรือใช้ทดแทนผู้เชี่ยวชาญใน
บางครั้ง ส่วน Neural Networks มีความสามารถในการเรียนรู้เพราะออกแบบเหมือนสมองมนุษย์ และ 
Genetic Algorithms เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีค าตอบจ านวนมหาศาล 

บุญเกื้อ ครุธค า (2558, หน้า 17) ได้สรุปไว้ว่า ระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับระบบปฏิบัติการ (Operational - level System) เป็นระบบ

สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติงานพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานประจ า 
ท าการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในองค์กร 
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2. ระบบสารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ และระบบสร้างความรู้ (Office Automation Systems 
และ Knowledge - level System) เป็นระบบสนับสนุนผู้ท างานที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ
จัดการเอกสาร การใช้ซอฟแวร์ด้านการพิมพ์ การติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ  
จะประสานการท างานของบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาการคิดค้น 
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ ความรู้ใหม่ 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management - level System) เป็นระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในระดับกลาง ใช้ในการวางแผน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และ       
การควบคุมระบบ เชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกันเพ่ือประมวล และ
สร้างสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหารงาน 

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) เป็นระบบที่ช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจส าหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาค าตอบ 

5. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems : EIS) 
เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดแผนระยะยาว
และเป้าหมายของกิจการ ผลลัพธ์ของระบบนี้มักอยู่ในรูปของการพยากรณ์ การคาดการณ์ 

ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ (2550, หน้า 46-52) สารสนเทศ (Information) เป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างมากในการที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ ทั้งนี้ผู้บริหารในแต่ละ
ระดับต่างมีความจ าเป็นที่จะใช้สารสนเทศแต่ต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่แบะความ
รับผิดชอบ 

ในระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 2.10 นี้ แสดงถึงความ 
สัมพันธ์ของระบบงานในระดับต่าง ๆ จากระดับล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียด ขึ้นสู่ระดับบนซึ่ง
ครอบคลุมระบบต่าง ๆ  
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ระบบการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction Processing System : TPS) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
ภาพที่ 2.10 ระดับการบริหารและสารสนเทศ 
 

ในภาพที่ 2.10 แสดงความสัมพันธ์ระดับชั้นของข้อมูลจากระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นระดับ
ล่างสุดของพีระมิดขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูง (CEO)  

ระดับล่างสุด คือ ข้อมูลผู้บริหารระดับปฏิบัติการ โดยชนิดของข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การปฏิบัติการประจ าวัน ข้อมูลในระดับนี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้สร้างรายงานขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมองภาพ
ระยะยาวหรือเพ่ือรับทราบสถานการณ์ในสภาวะปกติ  

ระดับที่สอง เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระดับกลาง ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากระดับล่างมา
จัดท ารายงานเพ่ือวางแผนงาน และปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง ข้อมูลระดับนี้สามารถจะใช้สนับสนุน
ระบบดัชนีตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ขององค์การได ้

ส่วนข้อมูลระดับที่สามหรือระดับสูง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในระดับผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลใน
ระดับนี้จะผ่านการบูรณาการข้อมูลในระดับที่หนึ่ง และระดับที่สองในหลาย ๆ มุมมอง 

นอกจากนี้ในการบริหารองค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงภูมิประเทศและขอบเขตเป็นหลัก         
จึงต้องมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยในการสร้าง Visual Affect ดังนั้น การใช้ระบบ
แผนที่จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง (Accuracy) ของระบบแผนที่ที่ใช้เนื่องจากแผน
ที่ที่มีความถูกต้องและมีความละเอียดมากอาจไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดได้ 
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ภาพที่ 2.11 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศดังตารางภาพที่ 2.11 แบ่งเป็น 4 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบ
การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง (TPS : Transaction Processing System) หรือระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (OAS : Office Automation System) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลในระดับ
ปฏิบัติการทั่วไปในการปฏิบัติราชการประจ าวัน ซึ่งอาจมีหลายระบบงาน เมื่อน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS : Management Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic 
Information System) มาช่วยในการปฏิบัติงานโดยการน าผลที่ได้จากการด าเนินการในระบบการ
ประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง มาจัดท าในรูปแบบรายงานสรุปเพื่อเสนอแก่ผู้บริหารในแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งในข้อมูลเชิงอักษรและข้อมูลเชิงแผนที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นผลการด าเนินงาน
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ประจ าวันในแต่ละระบบได้ หากต้องการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับบน 
สามารถน าระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) มาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานเพ่ือให้มีข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ ซึ่งระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจนี้  
เกิดจากการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจมีใช้งานกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ มาเชื่อมโยงตามความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงาน และสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ส าหรับระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถเรียกดูข้อมูลและใช้งานได้อย่างสะดวก ส่วนระบบเชี่ยวชาญ (ES : Expert System)    
เป็นระบบที่คาบเกี่ยวระหว่างระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง โดยระบบผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งผู้ช านาญการได้รวบรวมไว้ จึงสามารถแสดงผลลัพธ์หรือให้ค าตอบเสมือนกับผู้เชี่ยวชาญเป็น
ผู้ให้ค าตอบด้วยตนเอง ค าตอบที่ได้จึงสามารถน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารระดับบน 
หรือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารระดับสูงได้  

จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศแต่ละประเภทเหล่านี้จ าเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่มี
ความสัมพันธ์และจัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล (Database) โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS : 
Database Management System) ช่วยในการสร้างและบริหารจัดการสามารถจัดเก็บเรียกดู 
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 2.12 ระบบย่อยที่แยกตามหน้าที่ภายในองค์กร 
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ในภาพที่ 2.12 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของกิจกรรมภายในองค์กร 
และหน้าที่ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยความสัมพันธ์ในแนวตั้งจะแสดงถึงระบบงาน      
ที่แยกตามหน้าที่หรือหน่วยงานภายในองค์กร จะเห็นได้ว่าในระดับของการวางแผนกลยุทธ์นั้นข้อมูล
จากระบบงานย่อยที่แยกกันตามหน่วยงานในระดับล่าง จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลแสดงให้ผู้บริหาร  
ในระดับบนมองเห็นระบบในภาพรวมสามารถติดตามผลการด าเนินงาน มองเห็นถึงปัญหาใน    
ระดับองค์กร อันจะน าไปสู่การออกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุปได้ว่า ประเภทของระบบสารสนเทศ มีลักษณะงานแตกต่างกันจ าแนกตามโครงสร้าง
องค์กร ตามหน้าที่ มีทั้งสารสนเทศของหน่วยงานย่อย ของทั้งองค์การ และระบบสารสนเทศที่
เชื่อมโยงระหว่าง องค์กร ซึ่งประเภทระบบสารสนเทศ มีทั้งประเภทส าหรับระบบปฏิบัติการ
สารสนเทศส านักงานอัตโนมัติ และระบบสร้างความรู้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสนับสนุนการ
ตัดสินใจและระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง ระบบนี้เป็นระบบทางก าหนดแผนระยะยาว 
หรือการคาดการณ์จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศ แต่ละประเภทจ าเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่ มี
ความสัมพันธ์และจัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล ช่วยในการสร้างและบริหารจัดการสามารถ จัดเก็บ 
เรียกดู ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 
2.3.5 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ 
ได้มีผู้กล่าวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้ 
ศิริดา แย้มกลิ่น (2551, หน้า 22) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของสารสนเทศท่ีดี คือ 
1.  มีความเที่ยงตรง ปราศจากความเอนเอียง บอกลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ชี้น า

ไปทางใดทางหนึ่ง 
2.  ครอบคลุม มีความสมบูรณ์ใช้ในการตัดสินใจได้ ไม่ผิดพลาด ความสมบูรณ์ของ

สารสนเทศได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
กระจัดกระจายจะต้องได้รับการรวบรวมอย่างเพียงพอ เพ่ือผลิตสารสนเทศที่ต้องการ 

3.  ทันเวลา ข้อมูลจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หรือทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
จะต้องปรับข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้สารสนเทศทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

4.  ความกะทัดรัด สารสนเทศที่น าไปใช้ควรแสดงเฉพาะสาระส าคัญ สรุปเฉพาะสิ่งที่
ผู้บริหารต้องการเท่านั้น แต่ต้องมีความสมบูรณ์ในตนเอง ได้ใจความ สามารถน าไปใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว ถ้าสารสนเทศมีความละเอียดมากเกินไป จะเสียเวลาค้นหาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการใช้งาน 

5.  ตรงตามความต้องการ สารสนเทศที่จะต้องมีเนื้อหาตรงกับเรื่องหรือสถานที่ต้องการจะ
ใช้ของผู้ใช้สารสนเทศแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน 
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ศิวรัตน์ พายุหะ (2551, หน้า 24) ได้สรุปไว้ว่า สารสนเทศที่ดี ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน 
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ทันสมัย เป็นปัจจุบันตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

คณิต เอ่ียมพิศ (2553, หน้า 22) ได้สรุปไว้ว่า สารสนเทศที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ   
หลัก ๆ คือ มีความถูกต้องแม่นย า และตรงตามความต้องการ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน ยิ่งสารสนเทศ
มีคุณสมบัติครอบคลุมมากเพียงไร การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

เพ่ิมศักดิ์ ทองเลิศ (2553, หน้า 15) ได้สรุปไว้ว่า สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง        
มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย สมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ ตรงตามความต้องการ มีความน่าเชื่อถือ 
และสามารถตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าตรงตามประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

สุนิดา สุบินยัง (2554, หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดีส าหรับใช้ประกอบ 
การด าเนินการด้านบริหารและการจัดการควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ครอบคลุมเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้ 
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้สะดวกทันกับความต้องการและมีความ
สมบูรณ์เพียงพอ 

ศิริ คอยเกษม (2556, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า สารสนเทศที่ดีมีคุณภาพนั้นต้องเป็น
สารสนเทศที่ดีมีความถูกต้องแม่นย า ทันเวลายังผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดวงใจ วงศิลา (2559, หน้า 26) ได้สรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการจัดการระบบสารสนเทศที่
มีคุณภาพ ควรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา และตรวจสอบได้ 

 
2.3.6 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศในทัศนะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
คณิต เอ่ียมพิศ (2553, หน้า 30) สรุปไว้ว่า สารสนเทศมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ 

ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
สุนิตา สุบินยัง (2554, หน้า 35-36) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศมี ดังนี้ 
1. ฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดและเป็น

หน่วยที่ให้บริการข้อมูลซึ่งสามารถน ามาใช้ไดต้ลอดเวลาที่ผู้ใช้ต้องการโดยการกระท าที่อยู่ในรูปแบบ
ดังกล่าวนี้จะกระท าโดยมนุษย์เป็นผู้กระท าโดยมือ คือการบันทึกลงในแฟ้ม สมุด หรือกระดาษ     
แล้วรวยรวมเก็บไว้ในสถานที่ที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
การใช้คอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

2. การติดต่อสื่อสาร หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการหาข้อมูลไม่ว่าเป็นการสรรหาข้อมูลนั้น ๆ 
มาได้โดยข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกน าไปใช้ หรือ จัดเก็บในส่วนต่อไป เช่น การสอบถามข้อมูล โดยทาง
โทรศัพท์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
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3. การเชื่อมโยงข้อมูล หมายถึง การเชื่อมโยงในรูปของระบบเครือข่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมโยง เพ่ือการใช้โปรแกรม และฐานข้อมูลด้วยกัน
นอกจากนั้นยังกล่าวได้ว่าเป็นการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ 

4. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กระบวนการในการท าการวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลที่หามาได้ให้อยู่รูปที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสอนใจได้ทันทีหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วน ามาใช้ภายหลัง เช่น การน าข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูป
ของกราฟพร้อมทั้งมีค าอธิบาย เป็นต้น 

5. กลยุทธ์ และการพัฒนาสารสนเทศ หมายถึง การใช้กลยุทธ์ หรือระบบให้เหมาะกับ
องค์กรโดยค านึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น ๆ รวมถึงการที่น าข้อมูลที่มีอยู่มาท าการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์เพ่ือให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลาด้วย เพ่ือให้องค์กร
ประสบความส าเร็จและจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ ในที่นี้ก็หมายถึงการน าเอากลยุทธ์ทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและทางด้านการจัดการเข้ามาใช้การผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์โดยรวม
ไปถึงการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ระบบต่าง ๆ ในองค์กรดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

สิริชัย ดีเลิศ (2558, หน้า 5-12) ได้กล่าวถึง ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ระบบ (System) 
ที่เป็นการท างานขององค์ประกอบหรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
มีขอบเขตของระบบ และมีระบบย่อย (Subsystem) ที่มีความสัมพันธ์กัน ระบบสารสนเทศจึง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างสารสนเทศส าหรับพนักงานของ
องค์กรหรือผู้ใช้ในแต่ละระดับ โดยมีองค์ประกอบดังภาพที่ 2.13 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
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1. ข้อมูล (Data) 
1.1 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ (Facts) ความคิด (Idea) แนวความคิด (Concept) 

เป็นข้อมูลดิบ ซึ่งแสดงถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยไม่ผ่านการประมวลผล เช่น ข้อความ ตัวเลข 
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เป็นข้อมูลดิบที่ป้อนเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เมื่อผ่านการ
ประมวลผลข้อมูลจะกลายเป็นสารสนเทศ ประเภทข้อมูลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ
คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขที่สามารถกระท าการกับตัวเลขได้ คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร      
ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ไม่สามารถกระท าได้ ในทาง
สถิติจะแบ่งข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม หรือ 4 มาตรา ได้แก่ มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ ข้อมูล
เชิงกลุ่ม เช่น เพศ สี กลุ่มผู้ใช้และไม่ใช้ เป็นต้น 

มาตราอันดับ (Ordinal Scale) ข้อมูลที่เรียงล าดับ แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงตัวเลขได้ 
เช่น ยศ ต าแหน่ง ค่าของข้อมูลมีระดับสูง-ต่ า แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสูงหรือต่ ากว่ากันเท่าไหร่ 

มาตราอัตรภาค (Interval Scale) ข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถจัดกระท ากับข้อมูลได้  
แต่มีศูนย์ไม่แท้คือค่าศูนย์มีค่านั่นเอง เช่น จุดเยือกแข็ง 0 องศา ไม่ใช่มีค่าของอุณหภูมิ เป็นต้น  

มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่สามารถจัดกระท ากับข้อมูลได้ 
และมีค่า 0 จริง 

การจ าแนกประเภทข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงในในการใช้เครื่องมือหรือการค านวณทางสถิติ
ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สถิติขั้นสูงในการค านวณ หากไม่รู้
พ้ืนฐานของข้อมูลแล้วถึงมีจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีเพียงใด ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง เหมือนดังที่มี
ผู้กล่าวไว้ว่า “Garbage In Garbage Out” คือ หากข้อมูลที่เข้าไปผิด ผลลัพธ์ย่อมผิดเสมอ ดังนั้น   
การประมวลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสารสนเทศในองค์กร จึงต้องตระหนักถึงข้อมูลที่เข้าไปในระบบ 
ดังจะเห็นได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะลดข้อมูลน าเข้าที่มาจากผู้ใช้ (Manual) ให้มากที่สุด 
เพ่ือลดความผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูล เช่น การใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode) การมีเมนู (Menu) 
ให้ผู้ใช้เลือก (Check list, Dropdown, Multiple Choice) แทนที่จะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบนั่นเอง 

1.2 ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการส่งข้อมูล
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของระบบเลขฐานสอง (Binary System) ที่มีค่าประจ าหลักเพียงสองค่า คือ 0 และ 1 
(เลขฐานที่ใช้ทั่วไปคือเลขฐาน 10 โดยแต่ละหลักมีค่า 0-9) ด้วยเหตุผลที่สถานการณ์ท างาน           
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสองสถานะคือ เปิดและ ปิด (On/Off) ซึ่งเลขฐานสองเป็นการก าหนดสถานะใน
การท างานเป็นสองสถานะเช่นเดียวกัน คือ 1 และ 0 หน่วยย่อยที่สุดของคอมพิวเตอร์จึงเป็นบิต          
(Bit : Binary Digit) คือ สถานะหนึ่งหน่วยของเลขฐานสองนั่นเอง 
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2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นองค์ประกอบด้านกายภาพของระบบสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ (Tangible Device) องค์ประกอบพื้นฐานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ อุปกรณ์น าเข้าหรือหน่วยรับข้อมูล (Input Devices/Input Unit) เป็นอุปกรณ์ที่น าเข้าข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้ใช้ในรูปแบบค าสั่งต่าง ๆ ได้แก่ คีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) 
สแกนเนอร์ (Scanner) ท าหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์ที่เป็นภาษาที่มนุษย์รู้จักในส่วนอุปกรณ์แสดงผล 
(Output Devices) เป็นอุปกรณ์ที่น าเสนอสารสนเทศผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (Printer) 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) เครื่องฉายภาพ เป็นต้น และหน่วยประมวลผล (CPU : Central 
Processing Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาในหน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit : CPU) และอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Devices) หน่วยความจ าหลัก 

(Primary Memory) คือ หน่วยจ าประเภทที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟเลี้ยง (Nonvolatile Memory) และ
หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory) คือหน่วยความจ าที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูล บันทึกและ
ค้นคืนข้อมูล ดังภาพที่ 2.14 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
Source. From Show the operation of the computer system, (p. 27), by Williams and 
Sawyer, 2011.  
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3. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นส่วนส าคัญในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่
เป็นตัวประสานงานระหว่างอุปกรณ์ (Hardware) และค าสั่งต่าง ๆ ที่ส่งมาหน่วยรับข้อมูลผ่านการ
ประมวลผล และการส่งออกข้อมูล นั่นคือท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (OS : 
Operating System) BIOS และโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) ต่าง ๆ และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Application  Software) ได้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองหรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเอง และซอฟแวร์ส าเร็จรูป ตามวัตถุ 
ประสงค์ของการใช้งาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับงานด้านส านักงาน โปรแกรม Adobe 
Photoshop ส าหรับงานด้านออกแบบ โปรแกรมระบบลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา เป็นต้น 

4. องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลเป็นการท าให้คอมพิวเตอร์
สามารถสื่ อสารกันได้  โดยองค์ประกอบของการสื่อสารก็คล้ ายกับการสื่ อสารของมนุษย์                  
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ข้อมูล/ข่าวสาร (Message) ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ หรือ  
สื่อประสม  (Multimedia) และข้อมูลข่าวสารจะถูกท าการเข้ารหั ส (Encoding) การถอดรหัส 
(Decoding) ข้อมูลที่ส่งไปในเครือข่ายจะถูกแปลงเป็นชุดของข้อมูล ที่เรียกว่า Packet เพ่ือส่งไปยังผู้รับ
ตามส่วนหัวของชุดข้อมูล (Header) ที่อ้างอิงถึงผู้รับข้อมูลข่าวสาร และผู้ส่งข้อมูล (Sender/Source) 
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับส่งข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในเครือข่าย เป็นต้น และผู้รับ
ข้อมูล (Receiver/Destination) อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรับข้อมูล โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
เรียกว่า โหนด (Node) และตัวกลางในการส่งข้อมูล (Transmission) แบบมีทิศทางใช้กับสื่อประเภท  
มีสาย เช่น สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic)  สาย UTP และไม่มีทิศทางเป็นการส่งข้อมูลโดยใช้อากาศ
เป็นสื่อ เช่น อุปกรณ์ประเภทไร้สายต่าง ๆ  Wi-Fi, Bluetooth เป็นต้น และโพรโตคอล (Protocol) 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ  ที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือเป็นข้อตกลงที่ใช้ส าหรับเป็นมาตรฐาน   
ในการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 

5. กระบวนการ (Procedure) เป็นกฎ กติกา นโยบาย ที่ใช้ในการจัดล าดับกระบวนการ
จัดการเก็บข้อมูล ประมวลผล รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งคือกระบวนการ   
และขั้นตอนในการท างานขององค์กร ตามภาระหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ นั่นเองระบบสารสนเทศ             
เพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบที่ท าหน้าที่ให้สารสนเทศ 
หรือข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การวางแผนการ   
จัดองค์กร และการควบคุม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เน้นการตัดสินใจในแต่ละระดับจัดการ
มากกว่าขั้นตอนการประมวลผลแหล่งข้อมูลเป็นทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก 
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6. ผู้ใช้ (User) บทบาทการบริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระบบสารสนเทศ   
มีบทบาทและมีความส าคัญมากขึ้นกับการด าเนินกิจการขององค์กรต่าง ๆ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีฝ่าย
สารสนเทศฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรตามเป้าหมายทางธุรกิจ
และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 
ภาพที่ 2.15 แสดงบทบาทของผู้บริหารด้านสารสนเทศขององค์กร 
 

2.3.7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
คณิต เอ่ียมพิศ (2553, หน้า 25) ได้กล่าวว่า สารสนเทศมีประโยชน์ในหลาย ๆ  ด้าน 

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา และช่วยในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถช่วยในการวางแผนตัดสินใจ ควบคุม และปรับปรุง
หน่วยงาน และด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน เพชราภรณ์ อาจศิริ, 2553, หน้า 45-46) ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสนใจน ามาใช้งานในหลายลักษณะและเกือบทุกธุรกิจ               
โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังทุกวงการทั้งภาคเอกชน
และราชการ เนื่องจาก MIS ช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การได้ ดังนี้ 
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1.  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ 

2.  ช่วยให้ผู้ใช้ในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการโดยผู้บริหารจะ
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวัติของข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะบ่งชี้แนวโน้มของการด าเนินงานว่าน่าจะเป็นไปในลักษณะใด 

3.  ช่วยให้ผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพื่อ
ประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ต้องการเพียงไร 

4. ช่วยให้ผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน    
ถ้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ โดยอาจจะเรียกข้อมูลเพ่ิมเติมออกมาจากระบบ
เพ่ือให้ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศใน
การวิเคราะห์ปัญหาใหม่ 

5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือหาวิธีควบคุมปรับปรุง 
และแก้ไขปัญหา สารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการด าเนินงานใน
แต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจ ต้องท าอย่างไร            
เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย 

6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลาแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการท างานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวน
มาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจ านวนคนและระยะเวลาใน
การประสานงานให้น้อยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 

สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2555, หน้า 14-15) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจัดว่า
เป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ส าคัญแห่งยุคปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากมีความสามารถในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในเกือบทุก ๆ กิจกรรม โดยก่อให้เกิดการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย     
ช่วยเพิ่มคุณภาพงาน การสร้างกระบวนการหรือกรรมวิธีใหม่ ๆ แก่ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศตามต้องการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สรุปได้ดังนี้ 



 
 

71 

 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
ในการประกอบธุรกิจและการอุตสาหกรรม จึงได้มีการน าคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคม
น าเข้ามาช่วยในการท างาน เช่น ระบบส านักงานอัตโนมัติ  การบริการในระบบออนไลน์ที่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็วโดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เป็นต้น 

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและรูปแบบการบริการให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการบริการได้ตามความต้องการและ
สามารถเลือกเวลาและสถานที่บริการได้ตามสะดวก เช่น สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา 
สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นักศึกษาท าการลงทะเบียน และตรวจผลการเรียนได้โดย
ไม่จ ากัดสถานท่ี เป็นต้น 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนต่างก็พัฒนาระบบ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์กรเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก ใช้พ้ืนที่ในการ
จัดเก็บน้อย อ านวยความสะดวกในการค้นหา และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้โดยง่าย ตัวอย่างของ
งานเช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

4.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของ
สังคมเมือง มีการพัฒนาระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น ดังนั้นในการด าเนินชีวิตประจ าวันจึงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น บ้านอัจฉริยะที่มีการ
ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตู้เย็นอัจฉริยะที่สามารถยืดอายุอาหารที่แช่ในตู้เย็นและมี
ระบบเตือนเมื่ออาหารใกล้หมดอายุ เป็นต้น 

5.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจุบันระบบการเรียนการ
สอนมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นเม่ือมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนได้ตามอัธยาศัยโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ เช่น บทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียน
ผ่านเว็บ ยูบิควิตัสเลิร์นนิ่ง (Ubiquitous Learning) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา       
ตามความต้องการของตน วีดีทัศน์ตามอัธยาศัยที่ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้เหมือนเปิดวีดีทัศน์ 
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังน ามาช่วยในด้านการจัดการเช่น การจัดตารางสอน การค านวณ
ระดับคะแนน การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียน เป็นต้น 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการสภาพแวดล้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการ อาทิ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม    
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) การจ าลองรูปแบบสภาวะ 
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นภดล ศิริทรัพย์ (2556, หน้า 25) สรุปไว้ว่า สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีคามส าคัญส าหรับ
การบริหารงาน หากสถานศึกษามีการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่ดีและถู กต้องเหมาะสม        
ต่อองค์การแล้วจะท าให้การวางแผนการบริหาร การก ากับดูแล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิศารัตน์ เชาว์ปรีชา (2556, หน้า  37) สรุปไว้ว่า ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ คือ 
สารสนเทศช่วยในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ช่วยในการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
โดยพิจารณาได้จากทางเลือกที่หลากหลาย ช่วยประหยัดเวลาในการบริหารงาน และท าให้ข้อมูลนั้น
น่าเชื่อถือ และทันสมัย 

สรุปได้ว่า ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะหรือวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้บริหาร
ให้เป็นผู้ที่มีความไวในการสังเกตเห็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอดีต ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงกับปัจจุบัน 
และสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รู้จักประมวลข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการคิดวินิจฉัยตัดสินใจวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น 

 
2.3.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ศิวรัตน์ พายุหะ (2551, หน้า 33) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารไว้ ดังนี้ 
1. การบริหารงานในปัจจุบัน มีความยุ่งยากกว่าในอดีต ต้องสร้างประสิทธิภาพการ

บริหารงานภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด 
2. ขนาดขององค์กรที่ด าเนินการใหญ่กว่าในอดีต 
3. การเปลี่ยนแลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการน ามาใช้ในหน่วยงานอย่าง

กว้างขวาง 
4. การกระจายข้อมูลข่าวสารและข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
5. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบมากขึ้น การตรวจสอบและ

ควบคุมประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ิมศักดิ์ ทองเลิศ (2553, หน้า 20) ได้สรุปไว้ว่า ความส าคัญของสารสนเทศต่อการ

บริหารมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง มีลักษณะเป็นกระบวนการ มีวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในด้านการวางแผนและการตัดสินใจใช่ทรัพยากรในการบริหาร ดังนั้นจึงจ าเป็น 
ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการตัดสินใจและความส าคัญที่สุด        
ของสารสนเทศท่ีได้รับนั้น จะต้องมีความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ ความถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 
ทันต่อความต้องการในขณะนั้น 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังนี้ 

 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ

บริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
กลุ่มกรุงเทพธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทักษะการบริหารงานในระดับมากที่สุด คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์
ส่วนทักษะการบริหารงานที่อยู่ระดับมาก คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้
และความคิด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับขั้นตอน 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการทุกด้านอยู่ ในระดับมาก             
โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล และประเมินผล การบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการเรียนการสอน และ        
การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ตามล าดับ  3) ทักษะการ
บริหารงานนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในกลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า        
1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ยังอยู่ในระดับปานกลาง           
2) ผลการเปรียบกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกต าแหน่งผู้บริหารมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกับ
ครูผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน  3) ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารสังกัดเทศบาล 
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์       
ในการท างานแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 4) ปัญหาการจัดท าการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาส่วนใหญ่ คือ การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่เป็นปัจจุบัน บุคลากรเฉพาะด้านต าแหน่งไม่เพียงพอ ขาดบุคลากร  
ที่มีความสามารถในการจัดท าข้อมูลบุคลากรมีภาระงานหลายด้านท าให้ด าเนินการไม่ทันตามเวลา 
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ปาริชาติ การกระสัง (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน
ศิลาลาดวิทยา กิ่งอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ก่อนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิชาการ โรงเรียนไม่มีแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียนไม่มีความรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและไม่มีความรู้     
ในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล             
การตรวจสอบข้อมูล การจัดหน่วยข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูล
ไปใช้บุคลากรไม่ให้ความส าคัญ และไม่ตระหนักถึงการจัดระบบสารสนเ ทศงานวิชาการ              
การปฏิบัติงานไม่มีการประสานงานกันเท่าที่ควร และการบริหารงานภายในโรงเรียนไม่สามารถน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจได้ทันความต้องการ ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เมื่อด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน ตามขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศแบบเสนอแนะ และการก ากับติดตามผล แล้วท าให้ระบบสารสนเทศงานวิชาการของ
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลเรียกใช้ได้ทันตามสถานการณ์ 
รวดเร็ว ทันเวลา การน าเสนอข้อมูล การรายงานข้อมูล และการพิมพ์ข้อมูลลดปัญหาการซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
สามารถกรอกข้อมูล และเรียกข้อมูลมาใช้ได้ตามความต้องการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
ในการน าไปใช้งาน โดยภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

สมสมัย ผลารักษ์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

อ านวย พลรักษา (2556) ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีทักษะสูงที่สุด
คือ ทักษะด้านมนุษย์ รองลงมาคือ ทักษะด้านเทคนิค ส่วนด้านที่มีพฤติกรรมต่ าสุด ทักษะด้ าน
ความคิดรวบยอด 2) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพมีพฤติกรรม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยผู้บริหารมีพฤติกรรมสูงกว่า
ครูผู้สอน และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 ทั้งภาพรวม และรายด้านเช่นเดียวกันโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานมากว่า 20 ปี 
มีพฤติกรรมสูงกว่าบุคลากร ที่มีประสบการณ์ 11-19 ปี และต่ ากว่า 10 ปี ตามล าดับ 
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2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
ซิงห์ (Singh, อ้างถึงใน โสภา ตุ้มท่าช้าง, 2550) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจและ

ทิศทางของระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา เฉพาะระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนกลาง 
YMCA ในชิคาโก โดยการศึกษาวิจัยมุ่งหาค าตอบเกี่ยวกับพ้ืนฐานและองค์ประกอบของการตัดสินใจ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศแบบใดที่ใช้ในการตัดสินใจการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต และความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับสารสนเทศที่ผลิตขึ้นมา โครงสร้างแบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับแรกส ารวจผู้บริหาร
ระดับสูง และระดับกลาง ฉบับที่ 2 ส ารวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสารสนเทศ จากการศึกษา
พบว่า 1) ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ทุกระดับ ต้องการสารสนเทศที่เป็นทั้งสารสนเทศที่สรุปผลแล้ว และ
สารสนเทศที่แสดงรายละเอียดเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 2) องค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร ได้แก่ ประสบการณ์เดิมการคาดการณ์ล่วงหน้า สารสนเทศจากคอมพิวเต อร์         
จากที่ปรึกษา และวิธีอ่ืน ๆ  3) ผู้บริหารระดับสูง มีความเห็นว่าสารสนเทศยังไม่เพียงพอ ในขณะที่
ผู้บริหารระดับกลางพอใจกับระบบที่มีอยู่พ่ึง 90% 4) ผู้บริหารระดับสูง ประมาณ 75% ผู้บริหาร
ระดับกลาง ประมาณ 25% และระดับปฏิบัติการประมาณ 50% ไม่เชื่อถือในข้อมูลที่ได้จากระบบ
จากการศึกษาการตัดสินใจและทิศทางของสารสนเทศได้สรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรจัดผู้ตัดสินใจ
ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานความรับผิดชอบ  2) ควรรายงานให้ผู้ใช้สารสนเทศเก่ียวกับความ 
สามารถ และข้อจ ากัดของระบบข้อมูลสารสนเทศ 

มาราฟิโน (Marafino, 1991) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารขั้นพ้ืนฐาน
ของศูนย์การประเมินเกี่ยวกับทักษะผู้บริหาร NASSP ผลการวิจัย พบว่า การวัดทักษะของผู้บริหาร
ตามล าดับคะแนน เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติงานที่ท าอยู่จริง 

ทิลลอทสัน (Tillotson, 1996) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ 
และทักษะด้านความคิดรวบยอด ของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูงของ Texas 
Association of College and University Student Personnel Administrators (TACUSPA) ซึ่งได้
ศึกษาล าดับความส าคัญของทักษะ ทั้ง 3 ด้าน ของ แคทซ์ (Katz) ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
มนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่มีความส าคัญล าดับแรก คือ 
ทักษะด้านมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านความส าพันธ์ระหว่างบุคล ทักษะด้านการจัดองค์การ 
ทักษะด้านกาติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านการอ านวยการที่จ าเป็นในการท างาน รองลงมา ได้ แก่     
ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับ 

ฮีคส์ (Heeks, 2010) ท าการวิจัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ 
พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นพ้ืนฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและ
สนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งจะละเลยการน าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการ
จัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง ประการแรกระบบสารสนเทศ       
เพ่ือการบริหารใช้ในการติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
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ระหว่างหน่วยงานกับสาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประมวลผล ผลผลิต และ
ผลกระทบซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบต้องใช้ในการตัดสินใจและได้
คุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าได้ ประการสุดท้ายคือการใช้สารสนเทศในการติดต่อเป็น
การภายในกับหน่วยงานบริหารภาครัฐ และหน่วยงานบริการสาธารณะ ดังตัวอย่างที่เ กิดขึ้นจริงใน
อเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกา และเอเชีย 

โมสทาฟา, ฮาบิบ, ฟาร์ซัด และนาฮิด (Mostafa, Habib, Farzad and Nahid, 2012)  
ได้ท าการศึกษาการจัดล าดับความส าคัญของทักษะการบริหารจากทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) ส าหรับ
ผู้บริหารด้านพลศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านมนุษย์มี
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามล าดับ 
โดยการศึกษาครั้งนี้ยังได้ศึกษาความส าคัญของหัวข้อย่อยในทักษะแต่ละด้านผลพบว่า ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอดของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญดังนี้ ความมีวินัย การมีความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผน ทักษะด้านมนุษย์ของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมี
อารมณ์ดี การมีทักษะการสื่อสาร และการมีความเป็นผู้น าในที่ประชุม ทักษะด้านเทคนิคของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมีความรู้
และประสบการณ์ในการบริหาร การประเมินผลการท างานของทีม และการจัดการกับความแตกแยก  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยทักษะการ
บริหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องและการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน คือ หลักในการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษา จะให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา ขึ้นอยู่กับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้เกิดทักษะในการบริหารงาน ซึ่งทักษะที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีและใช้อยู่เสมอ คือ ทักษะ 5 ประการ 
ของ เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วย ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) 
ทักษะด้านเทคนิค  (Technical Skills) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and 
Instructional Skills) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual 
Skills) ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะ ทั้ง 5 ประการนี้แล้ว จะท าให้คุณภาพของระบบสาสนเทศที่
ประกอบด้วย 4 ด้าน ของกรมวิชาการการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการ
ประมวลผล ด้านสารสนเทศ ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะพัฒนา          
ระบบสารสนเทศของตนเองให้มีความทันสมัยและน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
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2.5 บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553     
ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 23 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี   
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครู ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน 
ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 
กรุงเทพมหานครให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที ่2.1 จ านวนเขตปกครอง  
 

ที ่ เขตปกครอง จ านวน ที ่ เขตปกครอง จ านวน 

1 พญาไท 1 13 ราษฎร์บูรณะ 2 
2 บางซื่อ 3 14 จอมทอง 3 
3 ดุสิต  5 15 คลองสาน - 
4 สัมพันธวงศ์ 1 16 ธนบุรี 4 
5 ปทุมวัน 1 17 ภาษีเจริญ 5 
6 ราชเทวี  3 18 ตลิ่งชัน 5 
7 พระนคร 7 19 ทวีวัฒนา 2 
8 ป้อมปราบศัตรูพ่าย  3 20 บางพลัด 2 
9 บางแค  2 21 บางกอกน้อย 6 
10 บางขุนเทียน  4 22 บางกอกใหญ่ 3 
11 บางบอน  4 23 หนองแขม 1 
12 ทุ่งครุ  2 รวม 67 

 
ที่มา. จาก รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (หน้า 2), โดย กลุ่มนโยบาย
และแผน, 2560, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 
 
 
 
 

http://www.sesao1.go.th/school/dusit.php
http://www.sesao1.go.th/school/samphanthawong.php
http://www.sesao1.go.th/school/pathumwan.php
http://www.sesao1.go.th/school/ratchathewi.php
http://www.sesao1.go.th/school/phranakhon.php
http://www.sesao1.go.th/school/pomprapsattruphai.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhae.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangkhunthian.php
http://www.sesao1.go.th/school/bangbon.php
http://www.sesao1.go.th/school/thungkhru.php
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ตารางท่ี 2.2 ขนาดโรงเรียน 
 

ขนาด เกณฑ์นักเรียน จ านวน ร้อยละ 

เล็ก น้อยกว่า 500 คน 5 7.4 

กลาง 500-1,499 คน 23 34.3 

ใหญ ่ 1,500-2,499 คน 20 30.0 

ใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 19 28.3 

รวม 67 100.0 
 

ที่มา. จาก รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (หน้า 2), โดย กลุ่มนโยบาย
และแผน, 2560, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 

 
ตารางท่ี 2.3 จ านวนห้องเรียนและนักเรียน  

 

ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,526 31,132 30,324 61,456 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 503 9,820 9,602 19,422 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 512 10,412 10,276 20,688 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 511 10,900 10,446 21,346 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,571 25,663 32,425 58,088 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 528 8,125 10,132 18,257 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 526 8,671 11,064 19,735 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 517 8,867 11,229 20,096 

รวมทั้งสิ้น 3,097 56,795 62,749 119,544 
 

ที่มา. จาก รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (หน้า 2), โดย กลุ่มนโยบาย
และแผน, 2560, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 
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ตารางท่ี 2.4 จ านวนครู  
 

จ านวนคร ู จ านวน 

ปฏิบัติงานจริง 5,109 คน 
จ านวนตาม จ.18 5,536 คน 

จ านวนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 6,451 คน 
จ านวนครูตาม จ.18 ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. 915 คน 

 

ที่มา. จาก รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, (หน้า 5), โดย กลุ่มนโยบาย
และแผน, 2560, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 
 

2.5.1 มีอ านาจหน้าที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.5.2 ส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 5 
ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขต ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน 
 
2.5.3 วิสัยทัศน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
2.5.4 พันธกิจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1. บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
2. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
2.5.5 เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1.  ผู้บริหารเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
2.  บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  น านวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.  น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
5.  องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา 
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6.  ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
7.  นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
8.  ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับชั้น 
9.  อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
10. ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายใน 
12. สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงเป็นอันดับหนึ่งของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
14. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
15. ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
16. ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
17. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
18. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
19. ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก 
20. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
21. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นประชาคมโลก 
 
2.5.6 ค่านิยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างงานสร้างสัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.5.7 วัฒนธรรมองค์กร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือร่วมงาน ร่วมคิดร่วมบริหาร บริการด้วยจิตสาธารณะ 
 
2.5.8 เอกลักษณ์องค์กร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
2.5.9 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1.1 การประชุมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1.2 การประชุมควบคุมภายใน 
1.3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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1.4 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 
1.6 ประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1.7 จัดท าวารสาร SESAO1focus 
1.8 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.9 ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.10 อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ 
1.11 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 – 2563 
1.12 ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
1.13 ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการบ านาญและข้าราชการปัจจุบัน 
1.14 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
1.15 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2.1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
3.1 พัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพ 
3.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

4.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
4.2 สภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
4.3 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

5. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ  
5.1 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการ

ข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.6 สรุป 
 

จากผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 จะเห็นได้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ เพราะผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา 
ตามแนวคิดของ เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้น
ควรมี 5 ทักษะ คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and Instructional Skills)  ทักษะด้านมนุษย์ (Human 

Skills)  ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) และการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  
ตามแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล ด้านการประมวลผล และด้านสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี
ขึ้นตลอดจนสามารถบริหารจัดการภายในองค์กร ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงองค์กรที่
มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ในปัจจุบัน       
ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองให้มีความ
ทันสมัยและน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบันการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการ
ธุรกิจก็เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานและใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ             
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ส าหรับองค์กร นอกจากนี้ยังสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ     
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และบริการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
ต่อไปในอนาคต 



บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2) เพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (3) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้วิจัยจึงเสนอสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
  3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
  3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 3.7 สรุป 
 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้
ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดการตรวจขั้นตอนการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
เอกสาร ตารา วรรณกรรม ข้อมูล สถิติ รวมถึงงานวิจัยหรือรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วน าผลที่ได้มาจัดท าโครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยวิธีการหาความเชื่อมั่น แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จึงด าเนินการจัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษา
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยแบบแผนการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและ   
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) ที่มี
แบบแผนการวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ที่ไม่มีการทดลอง (The one short, 
non-experimental case study design) โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระท าหรือสร้างสถานการณ์        
ตามเงื่อนไขที่ต้องการใด ๆ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากประชากร 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรแต่ละตัว 

O 

 

 

R                                                      X 
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3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม    

ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน 
2. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร (AET)     

ของ เธลเบิร์ต แอล เดรค และ วิลเลี่ยม เอชโร (Thelbert L. Drake and William H. Roe, 1986, 
pp. 29-30) ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด (AT) 2) ทักษะด้านเทคนิค (BT) 3) ทักษะ
ด้านการศึกษาและการสอน (CT) 4) ทักษะด้านมนุษย์ (DT) และ5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ET) 

3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา (FIT) 
ตามแนวคิด ของ การจัดการระบบสารสนเทศ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 22-25) 
ประกอบด้วย 1) ด้านข้อมูล (FT) 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล (GT) 3) ด้านการประมวลผล (HT) และ 
4) ด้านสารสนเทศ (IT) 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3.1 ประชาการ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 67 แห่ง ใน 23 เขต โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2560, หน้า 2) 
 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 56 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน จ านวน 336 คน ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2557, หน้า 114) 
โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนของสถานศึกษาในแต่ละเขต โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนของสถานศึกษาในแต่ละเขต 
และท าการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้ 
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   3.3.2.1 ให้สถานศึกษาเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยจ าแนกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
แบ่งตามขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ส าหรับรายชื่อสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

  3.3.2.2         ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 
6 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้า
ฝ่าย/งาน จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 3 คน ของแต่ละสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น      
จ านวน 336 คน ในการไปเก็บข้อมูลกับครูในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากดังตารางที่ 3.1 

 
 

ตารางท่ี 3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 

 
ขนาด

สถานศึกษา 

 
(ประชากร)
สถานศึกษา 

 

 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล (คน)  
 

รวม 
ผู้อ านวยการ 
/รองผอ.  

(1) 

หัวหน้าฝ่าย 
/งาน 
(2) 

ครู 
ผู้สอน 
(3) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 19 16 16 32 48 96 
ขนาดใหญ่ 19 16 16 32 48 96 
ขนาดกลาง 24 20 20 40 60 120 
ขนาดเล็ก 5 4 4 8 12 24 

รวม 67 56 56 112 168 336 
 
ที่มา. จาก รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 , (หน้า 2), โดย กลุ่มนโยบาย
และแผน, 2560, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. 
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3.4 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยสร้างข้อค าถามภายใต้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) ได้แก ่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้าน
เทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์ และ 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน 
นภดล ศิริทรัพย์, 2556, หน้า 67)  โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารมากที่สุด 
4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารมาก 
3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารน้อย 
1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสานสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล และ4) ด้านสารสนเทศ ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน นภดล ศิริทรัพย์ 2556, หน้า 67) โดยก าหนด      
ค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง ในสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศมากที่สุด 
4 หมายถึง ในสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศมาก 
3 หมายถึง ในสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศปานกลาง 
2 หมายถึง ในสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศน้อย 
1 หมายถึง ในสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศน้อยที่สุด 
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3.4.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วน าความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนที่ 2 น าผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามแนวคิดของ เธลเบิร์ต แอล เดรค และ วิลเลี่ยม เอชโร (Thelbert L. Drake and William H. 
Roe, 1986. pp. 29-30) และการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามแนวคิดของ การจัดการระบบ
สารสนเทศ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 22-25) ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการ
จัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล 4) ด้านสารสนเทศ และน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน       
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยค า (Wording) ของข้อ
ค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ (ดูรายนามผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค านิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence : IOC ) คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ดัชนีความ
สอดคล้องได้ตั้งแต่ 0.67-1.0 ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 95) ปรับแก้ภาษาและข้อความ
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น (ดูค่า IOC ในภาคผนวก ฉ)  

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 5 แห่ง แห่งละ 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 30 คน 
(ดูรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือในภาคผนวก ค) 

ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มาวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หน้า 419) 
โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่มีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความเชื่อมั่นทักษะการบริหารของผู้บริหาร          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เท่ากับ 0.88 และการหาค่าความเชื่อมั่น     
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1         
เท่ากับ 0.97 (รายละเอียดการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในภาคผนวก ช) 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดย

ผ่านประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือแจ้งให้
ทราบวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 

3.5.2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 336 ฉบับ และไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 329 ฉบับ 
เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใช้ได้ จ านวน 329 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.91 

3.5.3  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รับคืน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด  
เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ดังต่อไปนี้ 

3.6.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี ่(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.6.2  ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล ลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scales, อ้างถึงใน จตุพล ยงศร,    
หน้า 44) ดังนี้ 

4.51 ถึง 5.00 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารมากที่สุด 
3.51 ถึง 4.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารมาก 
2.51 ถึง 3.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารปานกลาง 
1.51 ถึง 2.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารน้อย 
1.00 ถึง 1.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารน้อยที่สุด 
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3.6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล ลิเคิร์ท (Likert’s rating scales, อ้างถึงใน จตุพล ยงศร, 
หน้า 44) ดังนี้ 

4.51 ถึง 5.00 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษามากที่สุด 
3.51 ถึง 4.50  หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษามาก 
2.51 ถึง 3.50 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาปานกลาง 
1.51 ถึง 2.50 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาน้อย 
1.00 ถึง 1.50 หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาน้อยที่สุด 

3.6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก่อนการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient) แล้วน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปลความหมาย 
(เฉลิมศรี อรรจนกุล, 2558, หน้า 206) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81  ขึ้นไป  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ าปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ ากว่า 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า 
ส าหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก

แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน    
ในลักษณะคล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  
กับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือผูกผันกัน 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ เป็นขั้นตอน 
เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต้น (Independent Variables) ทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกัน
ปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของ
การยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.10 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน 
Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 10.0 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548, อ้างถึงใน 
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 227-228) 
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3.7 สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
ค านวณ โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้แก่ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 56 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย/งาน จ านวน 2 คน 
และครูผู้สอน จ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 336 คน แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาใช้ได้ จ านวน 329 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 97.91 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร ของ เธลเบิร์ต แอล เดรค และ วิลเลี่ยม เอชโร (Thelbert L. Drake and William H. Roe, 
1986, pp. 29-30) ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความรู้ 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษา
และการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์ และ 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ในส่วนของ การจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา ได้น าแนวคิดของ (กรมวิชาการ , 2544,  หน้า 22-25) ประกอบด้วย          
1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล และ4) ด้านสารสนเทศ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
 
 

 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2)   เพ่ือศึกษาการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 3)  เพ่ือศึกษา
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3  ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 
4.4  ผลการวิเคราะห์การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

4.5  ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-distribution) 
 R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจพยากรณ์ 
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 r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 p แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
 ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
            AET แทน ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  
 AT  แทน ทักษะด้านความรู้ความคิด 
 BT  แทน ทักษะด้านเทคนิค 
 CT  แทน ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
 DT  แทน ทักษะด้านมนุษย์ 
 ET  แทน ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 FIT  แทน การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 FT  แทน ด้านข้อมูล 
 GT  แทน ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
 HT  แทน ด้านการประมวลผล 
              IT     แทน ด้านสารสนเทศ 
  

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการไปแจกแบบสอบถาม จ านวน 336 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา      
จ านวน 329 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ได้ จ านวน 329 ฉบับ คิดเป็น          
ร้อยละ 97.91 โดยผู้วิจัยได้จ าแนกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ อายุ          
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม 

             n = 329 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ    
 ชาย 119 36.20 
 หญิง 210 63.80 

รวม 329 100.00 
2. อายุ    
 ต่ ากว่า 30 ปี 83 25.20 
 30 – 40 ปี 81 24.70 
 41 – 50 ปี 56 17.00 
 51 ปีขึ้นไป 109 33.10 

รวม 329 100.00 
3. วุฒิการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 0.90 
 ปริญญาตรี 156 47.40 
 ปริญญาโท 147 44.70 
 สูงกว่าปริญญาโท 23 7.00 

รวม 329 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 59 17.90 
 หัวหน้าฝ่าย/งาน 102 31.00 
 ครูผู้สอน 168 51.10 

รวม 329 100.00 
5. ประสบการณใ์นการท างาน   
 0 - 10 ปี 154 46.80 
 11 - 20 ปี 38 11.60 
 21 - 30 ปี 82 24.90 
 31 ปีขึ้นไป 55 16.70 

รวม 329 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 329 คน แยกตามสถานภาพทั่วไป  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

1.  เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 

2.  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.10 รองลงมา คือ อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 อายุ 30-40 ปี จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.70 และนอ้ยที่สุด มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 

3. ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 147 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.70     
สูงกว่าปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และน้อยที่สุด คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.90 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าที่ เป็นครูผู้สอน  
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมา คือ หัวหน้าฝ่าย/งาน จ านวน 102 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 31.00 และน้อยที่สุด คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองอ านวยการสถานศึกษา จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.90 
 5. ประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 
0 - 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมา คือ 21 - 30 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.90 31 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และน้อยที่สุด 11-20 ปี จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.60 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

 
 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์ และ5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.2-4.7 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหารสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม 

n = 329 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

 

 S.D. แปลผล 
1. ทักษะด้านความรู้ความคิด 4.19 0.61 มาก 
2. ทักษะด้านเทคนิค 4.10 0.64 มาก 
3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4.06 0.68 มาก 
4. ทักษะด้านมนุษย์ 4.14 0.66 มาก 
5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.08 0.66 มาก 

รวม 4.11 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11, S.D. = 0.45) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุด       
ไปต่ าสุด คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด (  = 4.19, S.D. = 0.61) ทักษะด้านมนุษย์ (  = 4.14,        
S.D. = 0.66) ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านการศึกษาและการสอน      
(  = 4.06, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยรวมของด้านที่ 1     
ทักษะด้านความรู้ความคิด 

n = 329 
ด้านความรู้ความคิด  

 

 S.D. แปลผล 
1.  ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และ ประสบการณ์    

มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.19 
 

0.64 
 

มาก 
2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้น 4.23 0.64 มาก 
3.  ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผู้น า 4.18 0.69 มาก 
4.  ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์        

ทีช่ัดเจน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

4.21 
 

0.71 
 

มาก 
5.  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยใช้ความรู้ในการบริหารงาน

อย่างเป็นระบบ 
 

4.15 
 

0.77 
 

มาก 
6.  ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดี

ต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

4.24 
 

0.70 
 

มาก 
7.  ผู้บริหารพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง

ในการบริหารงาน 
 

4.14 
 

0.77 
 

มาก 
8.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหาร 4.20 0.74 มาก 
9.  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา

อย่างเหมาะสม 
 

4.13 
 

0.78 
 

มาก 
รวม   4.19   0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านความรู้ความคิด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19,  S.D. = 0.61)      
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (  = 4.24, S.D. = 0.70)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้น (  = 4.23, S.D. = 0.64)  
ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสั ยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือมุ่งสู่ เป้าหมายของ
สถานศึกษา  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหาร ผู้บริหารสามารถน า
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผู้น า   ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา 
โดยใช้ความรู้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการบริหารงาน  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้เกิดผล
ดีต่อสถานศึกษาอย่างเหมาะสม (  = 4.13, S.D. = 0.78) ตามล าดับ    
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 2 ทักษะด้านเทคนิค 

n = 329 
ด้านเทคนิค 

 

 S.D. แปลผล 
1.  ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการ

บริหารงานได้อย่างเหมาะสม 

 
4.11 

 
0.79 

 
มาก 

2.  ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ    

ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
4.12 

 
0.77 

 
มาก 

3.  ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร 4.03 0.74 มาก 

4.  ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย และ

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 
 

4.07 

 
0.78 

 
มาก 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

เป็นอย่างด ี

 
4.20 

 
0.74 

 
มาก 

6.  ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและ         

น าเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
4.09 

 
0.74 

 
มาก 

7.  ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย    

หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นในสถานศึกษาได้ 

 
4.17 

 
0.74 

 
มาก 

8.  ผู้บริหารสามารถน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
4.03 

 
0.74 

 
มาก 

9.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและแนะน าระบบการ

ท างานให้กับครูได้ 

 
4.14 

 
0.80 

 
มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
4.07 

 
0.78 

 
มาก 

รวม 4.10 0.64 มาก 
 
 
 





100 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.64)            
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี (  = 4.20, S.D. = 0.74) รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ร่วมกันก าหนด
ขึ้นในสถานศึกษาได้ (  = 4.17, S.D. = 0.74) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและแนะน าระบบ
การท างานให้กับครูได้ ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการ
บริหารงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและน าเทคนิค   
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย และสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ (  = 4.03, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหาร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 3 ทักษะด้านการศึกษา
และการสอน 

n = 329 
ด้านการศึกษาและการสอน 

 

 S.D. แปลผล 
1.  ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและการ

บริหารหลักสูตรการสอน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

 
4.06 

 
0.73 

 
มาก 

2.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม 

 
4.08 

 
0.73 

 
มาก 

3.  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

 
4.06 

 
0.75 

 
มาก 

4.  ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบาย

ทางการศึกษา 

 
4.17 

 
0.77 

 
มาก 

5.  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและนิเทศ 4.09 0.79 มาก 

6.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

 
4.01 

 
0.80 

 
มาก 

7. เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 
4.09 

 
0.79 

 
มาก 

8.  ผู้บริหารบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน  

 
3.97 

 
0.86 

 
มาก 

9.  ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดีในการให้

ค าแนะน าท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

 
4.06 

 
0.82 

 
มาก 

รวม 4.06 0.68 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.06,      
S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา (  = 4.17, S.D. = 0.77)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและนิเทศ เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน (  = 4.09, S.D. = 0.79) ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่ างเหมาะสม 
ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและการบริหารหลักสูตรการสอน และเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดีในการให้ค าแนะน าที่สอดคล้ องกับ
หลักสูตร ผู้บริหารให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้น
เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน (  = 3.97, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหาร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 4 ทักษะด้านมนุษย์ 

n = 329 
ด้านมนุษย์  

 

 S.D. แปลผล 
1.  ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.15 

 
0.76 

 
มาก 

2.  ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร

เพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

 
4.11 

 
0.84 

 
มาก 

3.  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
4.07 

 
0.81 

 
มาก 

4.  ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน

ด้วยความจริงใจ 

 
4.12 

 
0.80 

 
มาก 

5.  ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ และสนับสนุนการ

ท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
4.07 

 

 
0.78 

 

 
มาก 

6.  ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.10 0.79 มาก 

7. ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่ประสบ

ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 

4.20 

 
0.75 

 
มาก 

8.  ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการรักษาระเบียบวินัย 

ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
 

4.26 

 
0.76 

 
มาก 

9.  ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมาย

งานให้ปฏิบัติได้เหมาะสม 
 

4.13 

 
0.77 

 
มาก 

รวม 4.14 0.66 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.66)          
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างในการรักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม
(  = 4.26, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่ประสบ
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน (  = 4.20, S.D. = 0.75) ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้
ปฏิบัติได้เหมาะสม ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ   
ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน  
ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ 
และสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (  = 4.07, S.D. = 0.81) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 5 ทักษะด้านความคิด
รวบยอด 

n = 329 
ด้านความคิดรวบยอด 

 

 S.D. แปลผล 
1.  ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา 

และน าไปปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย         

ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
4.09 

 

 
0.72 

 

 
มาก 

2.  ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ

สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 
4.10 

 
0.71 

 
มาก 

3.  ผู้บริหารสามารถจัดระบบการท างานให้สอดคล้องกันทุก

หน่วยงานภายในองค์กร 
 

4.06 

 
0.73 

 
มาก 

4.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.10 

 
0.74 

 
มาก 

5. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
 

4.12 

 
0.79 

 
มาก 

6.  ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของ

งานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

4.06 

 
0.78 

 
มาก 

7. ผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับ

ศักยภาพของสถานศึกษา 
 

4.05 

 
0.82 

 
มาก 

8.  ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็นประจ าเพ่ือ

หาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
 

4.03 

 
0.78 

 
มาก 

รวม 4.08 0.66 มาก 
 
 
 
 





106 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ทักษะด้านความคิดรวบยอด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08,  S.D. = 0.66)  
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
ก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม (   = 4.12,   
S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
ในภาพรวมได้อย่างถกูต้องชัดเจน (   = 4.10, S.D. = 0.71) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารสามารถจัดระบบการท างานให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงานภายในองค์กร  
ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็นประจ าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุง
การท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ (   = 4.03, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
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4.4 ผลการวิเคราะห์การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
ผลการวิเคราะห์การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วย 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล   

และ4) ด้านสารสนเทศ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.8-4.12 

 
ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดระบบสารสนเทศ ในสถาน 

ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม 
n = 329 

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  

 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านข้อมูล 4.05 0.58 มาก 

2. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.06 0.62 มาก 

3. ด้านการประมวลผล 3.98 0.59 มาก 

4. ด้านสารสนเทศ 4.00 0.61 มาก 

รวม 4.02 0.55 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8  พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.02, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล (   = 4.06, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ด้านข้อมูล   
(   = 4.05, S.D. = 0.58) ด้านสารสนเทศ และด้านการประมวลผล (   = 3.98, S.D. = 0.59) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดระบบสารสนเทศในสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 1 ด้านข้อมูล 

n = 329 
ด้านข้อมูล 

 

 S.D. แปลผล 
1.  สถานศึกษามีการก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้มีการ

จัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ       
โดยสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 
 

4.15 

 
 

0.69 

 
 

มาก 
2.  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ   

และตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและปฏิบัติงาน 

 
 

4.12 

 
 

0.69 

 
 

มาก 
3. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการการบริหารและการใช้ข้อมูล 
 

4.03 
 

0.78 
 

มาก 
4.  สถานศึกษามีการให้หน่วยงานทุกระดับ วิเคราะห์ภารกิจและ

ก าหนดการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานแต่ละระดับ
ต้องมีและต้องใช้ในรอบปีการศึกษา 

 
 

4.03 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
5.  สถานศึกษามีการให้ความรู้และเหตุผลจ าเป็นในการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร 
 

4.00 
 

0.69 
 

มาก 
6. สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะบุคคลโดยใช้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

4.10 

 
 

0.68 

 
 

มาก 
7. สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน

วิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างหน้าที่งานและฝ่ายในโรงเรียน
ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับถูกหลักการบริหารและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

 
 
 

3.98 

 
 
 

0.71 

 
 
 

มาก 
8.  สถานศึกษามีการก าหนดระบบรวบรวม การเก็บข้อมูล    

การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเสนอข้อมูล 
 

4.03 
 

0.71 
 

มาก 
9.  สถานศึกษามีการทดลองใช้ระบบสารสนเทศระยะหนึ่งแล้ว

ประเมินผลการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุง
ให้เหมาะสมได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

4.01 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
รวม 4.05 0.58 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านข้อมูล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.58) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามี
การก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ 
โดยสนับสนุนอย่างจริงจัง (  = 4.15, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและปฏิบัติงาน (  = 4.12, S.D. = 0.69) สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะบุคคลโดยใช้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการบริหารและการใช้ข้อมูล 
สถานศึกษามีการให้หน่วยงานทุกระดับ วิเคราะห์ภารกิจและก าหนดการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่
หน่วยงานแต่ละระดับต้องมีและต้องใช้ในรอบปีการศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดระบบรวบรวม 
การเก็บข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเสนอข้อมูล สถานศึกษามีการทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศระยะหนึ่งแล้วประเมินผลการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมได้
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานศึกษามีการให้ความรู้และเหตุผลจ าเป็นในการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษามีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างหน้าที่งานและฝ่ายในโรงเรียนให้ชัดเจน
และเป็นที่ยอมรับถูกหลักการบริหารและระเบียบแบบแผนของทางราชการ (  = 3.98,   S.D. = 0.71) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 2 ด้าน
การจัดเก็บข้อมูล 

n = 329 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล  

 

 S.D. แปลผล 
1.  สถานศึกษาจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 

 
4.12 

 
0.68 

 
มาก 

2.  สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น เช่น ตู้ส าหรับจัดเก็บ

แฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลกรณีที่ ใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

 
4.07 

 

 
0.73 

 

 
มาก 

3.  สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับ

ลักษณะของงานโรงเรียน 

 
4.05 

 
0.67 

 
มาก 

4.  สถานศึกษาก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบระบบ

สารสนเทศอย่างชัดเจน 

 
4.12 

 
0.66 

 
มาก 

5.  สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน 4.04 0.72 มาก 

6.  สถานศึกษาก าหนดวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือให้

สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล 

 
4.03 

 
0.73 

 
มาก 

7.  สถานศึกษาก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บข้อมูลชัดเจน 4.06 0.71 มาก 

8.  สถานศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่ งอยู่ทั้ งในและนอก

หน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ อาจจะต้องประชุม 

สัมมนา ประชุมระดมความคิด หรือการท าวิจัยเป็นต้น 

 

 
4.00 

 

 
0.71 

 

 
มาก 

9.  สถานศึกษาก าหนดเงื่อนไขข้อมูลสารสนเทศบางตัวที่ไม่มี

แหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ

คิดเห็น ความต้องการ 

 

 
3.93 

 

 
0.72 

 

 
มาก 

รวม 4.05 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.05,   
S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษาจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล          
(  = 4.12,  S.D. = 0.68) รองลงมา คือ สถานศึกษาก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน (  = 4.12,  S.D. = 0.66) สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น เช่น        
ตู้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ สถานศึกษาก าหนด
ปฏิทินในการจัดเก็บข้อมูลชัดเจน  สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะ
ของงานโรงเรียน สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน สถานศึกษาก าหนดวิธีการ
จัดเก็บและสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล สถานศึกษาเก็บข้อมูล
จากแหล่งซึ่งอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ อาจจะต้องประชุม สัมมนา 
ประชุมระดมความคิด หรือการท าวิจัยเป็นต้น   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาก าหนด
เงื่อนไขข้อมูลสารสนเทศบางตัวที่ไม่มีแหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
คิดเห็นความต้องการ (  = 3.93,  S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 3 ด้าน
การประมวลผล 

n = 329 
ด้านการประมวลผล  

 

 S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาก าหนดการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ      

เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น 

 
3.93 

 
0.73 

 
มาก 

2.  สถานศึกษามีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 
3.91 

 
0.77 

 
มาก 

3.  สถานศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล

สารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 
4.03 

 
0.71 

 
มาก 

4.  สถานศึกษาสนับสนุนผู้ดูแลข้อมูลเข้าอบรมเกี่ยวกับการเก็บ

ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 

 
3.96 

 
0.76 

 
มาก 

5. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการประมวลผลกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ 

 
3.94 

 
0.74 

 
มาก 

6.  สถานศึกษาเชื่องต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและน าระบบ

เครือข่ายมาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
3.95 

 
0.74 

 
มาก 

7.  สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู

อย่างเป็นระบบและมีความครอบคลุมกับการใช้งานถูกต้อง     

เป็นปัจจุบันทันเวลา 

 

 
4.06 

 

 
0.67 

 

 
มาก 

8. สถานศึกษาปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความเป็น

ปัจจุบัน เชื่อถือได้ 
 

4.08 

 
0.72 

 
มาก 

รวม 3.98 0.95 มาก 
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 จากตารางที่ 4.11  พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านการประมวลผล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98,      S.D. = 0.59) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาปรับ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้  (  = 4.08,  S.D. = 0.72)  รองลงมา คือ 
สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความครอบคลุม  
กับการใช้งานถูกต้องเป็นปัจจุบันทันเวลา (  = 4.46, S.D. = 0.67) สถานศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
มาใช้ในการประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม สถานศึกษาสนับสนุนผู้ดูแลข้อมูลเข้าอบรม
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาเชื่องต่อระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและน าระบบเครือข่ายมาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ สถานศึกษาสนับสนุน
งบประมาณในการประมวลผลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์  สถานศึกษาก าหนดการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษามีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในอนาคต (  = 3.91,  S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านที่ 4 ด้าน
สารสนเทศ 

n = 329 
ด้านสารสนเทศ 

 

    S.D. แปลผล 
1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัยถูกต้องเป็น 

ปัจจุบัน 
 

4.03 
 

0.69 
 

มาก 
2. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเนื้อหาที่

ต้องการ 
 

4.02 
 

0.69 
 

มาก 
3.  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเข้าใจ 4.01 0.73 มาก 
4.  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากลสามารถ 

ใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
 

3.99 
 

0.72 
 

มาก 
5. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุ้มค้ากับงบประมาณ

ที่เสียไป 
 

3.99 
 

0.71 
 

มาก 
6.  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีปริมาณที่พอเหมาะกับ

ชนิดและประเภทของข้อมูล 
 

4.00 
 

0.72 
 

มาก 
7.  ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์     

ได้อย่างคุ้มค่า 
 

4.01 
 

0.72 
 

มาก 
8.  สารสนเทศตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา 4.01 0.72 มาก 
9.  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากลสามารถใช้

งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
 

3.97 
 

0.69 
 

มาก 
รวม 4.00   0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.61) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัยถูกต้องเป็นปัจจุบัน (  = 4.03, S.D. = 0.69)  รองลงมา คือ 
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ(   = 4.02, S.D. = 0.69) ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเข้าใจ ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สารสนเทศตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษามีปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดและประเภทของข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามี
ความเป็นสากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุ้มค้า
กับงบประมาณที่เสียไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็น
สากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ (  = 3.97,  S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศ           
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 
 การวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัย ได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อตกลง
เบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต้นทุกตัวจะไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) 
โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ต้องมากกว่า 0.10         
ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ต้องไม่เกิน 
10.0 ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13-4.15 
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ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ     
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

                                                                                                                       n = 329 
ตัวแปร (AT) (BT) (CT) (DT) (ET) (AET) (FIT) 

ทักษะด้านความรู้ความคิด (AT) 1.00       
ทักษะด้านเทคนิค (BT) .881** 1.00      
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (CT) .849 .905** 1.00     
ทักษะด้านมนุษย์ (DT) .632 .262 .993 1.00    
ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ET) .632 .699 .748 .867** 1.00   
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  (AET) .787** .814** .778** .569** .551** 1.00  
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  (FIT) .549 .461 .233 .645** .742** .364** 1.00 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร (AET) มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา (FIT) ระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
เท่ากับ 0.364** อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา (FIT) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ด้านความรู้ความคิด (AT)  (r = 0.549) ด้านเทคนิค (BT) (r = 0.461) ด้านการศึกษาและการสอน (CT)    
(r = 0.233) ด้านมนุษย์ (DT) (r = 0.645**) ด้านความคิดรวบยอด (ET) (r = 0.742**) อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านความรู้ความคิด (AT) – ด้านความคิดรวบยอด (ET) 
มีค่าอยู่ระหว่าง (0.262-0.993) ถือว่ามีความความสัมพันธ์กันบางด้าน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณา จากค่าความคงทน
ของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance Inflation 
Factor (VIF) ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 ค่า Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของทักษะการบริหารของ

ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในแต่ละด้าน 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร (Xtot) y 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (AT) 0.549 0.205 4.875 
2. ทักษะด้านเทคนิค (BT) 0.461 0.131 7.636 
3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (CT) 0.233 0.167 6.002 
4. ทักษะด้านมนุษย์ (DT) 0.645** 0.239 4.176 
5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ET) 0.742** 0.242 4.125 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ค่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง 0.131-0.242 ซ่ึงมากกว่าค่าที่ก าหนด คือ 0.10 และค่าปัจจัยการขยายตัว
ของความแปรปรวน Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าระหว่าง 4.125-7.636 ซึ่งมีค่าไม่เกิน
ตามที่ก าหนด คือ 10.0 แสดงว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ดังตารางที ่4.15 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

 

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

t p 
คะแนนดิบ ค่ามาตรฐาน 

ค่าคงที ่ 1.511  11.871 .000 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ET) 0.616 0.742 20.021 .000 

R = 0.742,  R2 = 0.550, F = 400.467, p = .000 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยทักษะที่ส่งผล คือ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด (ET) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.742 (R = 0.742) ซึ่งตัวแปรหนึ่งด้านสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ 55.00  (R2 = 0.550) สามารถเขียนเป็นรูปสมการพยากรณ์ได ้ดังนี้ 

สมการคะแนนดิบ  = 1.511 + 0.616 (ET) (R2 = 0.550)   
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.742 (ZET) (R

2 = 0.550) 
ส าหรับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ทักษะด้านความรู้ความคิด (AT) ทักษะด้านเทคนิค (BT)        

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (CT) และทักษะด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพราะไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถติิจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 
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4.6 สรุป 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 329 คน ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้ อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้ สอน            
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีทักษะ
การบริหารอยู่ในระดับมาก มีการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อยู่ในระดับมาก และอธิบายความแปรปรวนของการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ 55.00 (R2 = 0.550) 
โดยทักษะที่ส่งผล คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับทักษะ
ด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมนุษย์      
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

 
 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาทักษะ
การบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2) เพ่ือศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาทักษะการ
บริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 56 แห่ง ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา/      
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน และครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ในสถานศึกษา จ านวน 56 แห่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 รวมทั้งสิ้น 336 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 329 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาใช้ได้ จ านวน 329 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.91 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนและผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” สรุปผลได้ ดังนี้ 
 

5.1.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ ใน    
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด      
ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
ตามล าดับ ตามล าดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
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ด้านที่ 1 ทักษะด้านความรู้ความคิด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รองลงมา คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหาร  ผู้บริหาร
สามารถน าความรู้ ความช านาญ และ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผู้น า  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา            
โดยใช้ความรู้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการบริหารงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

ด้านที่ 2 ทักษะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย    
หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นในสถานศึกษาได้  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและ
แนะน าระบบการท างานให้กับครูได้ ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ    
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใช้
ประกอบการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและน า
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย และสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร    
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 3 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและ
นิเทศ เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียน      
การสอน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และ
บริหารได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและการบริหารหลักสูตร
การสอน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดีในการให้ค าแนะน าที่
สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้บริหารให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน 
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ด้านที่ 4 ทักษะด้านมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย   
ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการรักษา
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ ผู้บริหารยก
ย่องแสดงความยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความสามารถใน
การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติได้เหมาะสม ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วย
ความจริงใจ ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารใช้การบริหารแบบ
ความร่วมมือ และสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ด้านที่ 5 ทักษะด้านความคิดรวบยอด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารสามารถจัดระบบการท างานให้สอดคล้องกัน
ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู
เป็นประจ าเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

 
5.1.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 
พบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น 
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล   
ด้านข้อมูล ด้านสารสนเทศ และด้านการประมวลผล ตามล าดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้านทั้ง       
4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านข้อมูล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่    
ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการ
ให้มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ โดยสนับสนุนอย่างจริงจัง รองลงมา คือ 
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สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะบุคคลโดยใช้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการบริหารและการ
ใช้ข้อมูล สถานศึกษามีการให้หน่วยงานทุกระดับ วิเคราะห์ภารกิจและก าหนดการรายงานข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงานแต่ละระดับต้องมีและต้องใช้ในรอบปีการศึกษา สถานศึกษามีการก าหนด
ระบบรวบรวม การเก็บข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเสนอข้อมูล สถานศึกษามีการ
ทดลองใช้ระบบสารสนเทศระยะหนึ่งแล้วประเมินผลการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุง
ให้เหมาะสมได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานศึกษามีการให้ความรู้และเหตุผลจ าเป็น     
ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษา  
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างหน้าที่งานและฝ่าย          
ในโรงเรียนให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับถูกหลักการบริหารและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

ด้านที่ 2 ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บ
ข้อมูลชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
จัดเก็บข้อมูล สถานศึกษาก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน 
สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น เช่น ตู้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่นบันทึก
ข้อมูลกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะของงาน
โรงเรียน สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน สถานศึกษาก าหนดวิธีการจัดเก็บและ
สร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล สถานศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่ง
อยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ อาจจะต้องประชุม สัมมนา ประชุมระดม
ความคิด หรือการท าวิจัยเป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษาก าหนดเงื่อนไขข้อมูล
สารสนเทศบางตัวที่ไม่มีแหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ความต้องการ 

ด้านที่ 3 ด้านการประมวลผล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ         
ให้มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความครอบคลุมกับการใช้งานถูกต้อง เป็นปัจจุบันทันเวลา สถานศึกษา
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม สถานศึกษาสนับสนุน
ผู้ดูแลข้อมูลเข้าอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาเชื่องต่อ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและน าระบบเครือข่ายมาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ สถานศึกษา
สนับสนุนงบประมาณในการประมวลผลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ สถานศึกษาก าหนดการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น   
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในอนาคต 
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ด้านที่ 4 ด้านสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัย
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รองลงมา คือ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ  
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเข้าใจ ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สารสนเทศตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษามีปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดและประเภทของข้อมูล  ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษามีความเป็นสากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
มีความคุ้มค้ากับงบประมาณที่เสียไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มีความเป็นสากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
 

5.1.3 ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    

พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (ET) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
0.742 (R = 0.742) ซ่ึงตัวแปรด้านความคิดรวบยอด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ 55.00 (R2 = 0.550) 
สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้ 

สมการคะแนนดิบ  = 1.511 + 0.616 (ET) (R2 = 0.550)   
สมการคะแนนมาตรฐาน  = 0.742 (ZET) (R

2 = 0.550) 
ส าหรับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ด้านความรู้ความคิด (AT) ด้านเทคนิค (BT)          

ด้านการศึกษาและการสอน (CT) และด้านมนุษย์ (DT) ไม่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพราะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่
ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 
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5.2 อภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1” ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน
ของการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยน ามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

5.2.1 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
(Educational and Instructional Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางการศึกษา และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการ
สอนในฐานะนักวิชาการศึกษาที่ดีด้วย และทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) เป็นทักษะ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะอ่ืน ๆ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความคิด ภูมิปัญญา และวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่
สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลได้ถ้าปราศจากความรู้และไม่สามารถใช้ความรู้นั้น
ในทางที่มีความหมายและสร้างสรรค์ และทักษะทางการศึกษาและการสอนนั้นเป็นทักษะที่จ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่เข้าใจการศึกษาก็ย่อมจะบริหารให้มี
ประสิทธิผลได้ยากเพราะสถานศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่าง
จากองค์การประเภทอ่ืน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ น าทางการสอน 
(Instructional Leader) ซึ่งการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะ     
ทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษาและการสอน 
ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด นอกจากทักษะทางการบริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ผู้บริหารจะต้อง มีความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา 
จิตวิทยา การเมือง การปกครอง ชีววิทยา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการ
บริหารงานด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดของ โสภา ตุ้มท่าช้าง (2550) ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารคือบุคคลที่มี
หน้าที่ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพโดยการเอ้ืออ านวยประโยชน์ การจูงใจ และ
การจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้จนส าเร็จ ลดการใช้อ านาจขู่เข็ญบีบ
บังคับและอิทธิพลที่ท าให้เกรงกลัวซึ่งควรจะเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายหากมีความจ าเป็น และจัดการ
กับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการท างาน และจันทรานี สงวนนาม (2551) ได้สรุปทักษะ
ของผู้บริหารไว้ว่า ในการบริหารองค์การทางธุรกิจนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะอย่างน้อยที่สุด 
ทักษะ คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด แต่สถานศึกษาเป็น
องค์การที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์การธุรกิจ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีทักษะ ทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน
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การศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด นอกจากทักษะทางการ
บริหารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา การเมือง การปกครอง ชีววิทยา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในการบริหารงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง (2550) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มกรุงเทพธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  

ทักษะด้านความรู้ความคิด ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับสูงที่สุด
กว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
มีผู้บริหารทีม่ีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมี
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหาร  

ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผู้น า  และเป็นผู้น าทาง
การศึกษา โดยใช้ความรู้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการบริหารงาน และมีการกระจายอ านาจเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ดังที่ (Thelbert L. Drake, อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551) เสนอว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษา คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านความรู้ความคิด ซึ่ง ทักษะด้านความรู้
ความคิด (Cognitive Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญใน
การเสริมสร้างทักษะอ่ืน ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความคิด ภูมิปัญญา และวิสัยทัศน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลได้ถ้าปราศจากความรู้และไม่
สามารถใช้ความรู้นั้นในทางที่มีความหมายและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ จ าเรียง ไพบูลย์เบญจะ 
(2550) สรุปทักษะการบริหารไว้ว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาในแง่
ทฤษฎีก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สมบูรณ์ที่สุดต่อการน าไปใช้เมื่อค านึงถึงในทางการวิจัยทางการศึกษาที่มีความ
หลากหลายก็ไม่สามารถยึดติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและเมื่อค านึงถึงการปฏิบัติสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่
ทั้งในด้านทฤษฎีและการวิจัยส่งผลให้นักการบริหารสามารถประยุกต์แนวทางการศึกษาใหม่ ๆ และ
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจในการบริหารงานในองค์กรที่ตนรับผิดชอบอยู่ดียิ่งขึ้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะการบริหาร โดยต้องมีการแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ    
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในตนเองโดยการหาความรู้จากหลักการตามแนวทฤษฎีเพ่ือท าให้การบริหารงาน
ประสบความส าเร็จ และโชติ บดีรัฐ (2558) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารไว้ว่า ทักษะที่ส าคัญ
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ของผู้บริหาร คือทักษะด้านความรู้ ความสามารถของผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันถ้าผู้น าไม่มี
ความรู้ไม่มีความสามารถคงน าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายค่อนข้างยาก เพราะต้องแข่งขันกับองค์การ
ต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีการพัฒนาทักษะด้านองค์ความรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มกรุงเทพธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทักษะทางความรู้ ความคิดอยู่ในระดับมาก 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับต่ า
ที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 อาจจะยังบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา โดย
มีความเป็นผู้น าทางศึกษาและนิเทศ มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
และบริหารได้อย่างเหมาะสม ความสามารถจัดการและการบริหารหลักสูตรการสอน และเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ชั้นเรียน และบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งขึ้นยังไม่ดี
เท่าที่ควรท าให้ด้านการศึกษาและการสอนอยู่ในระดับต่ าที่สุดกว่าทุกด้าน โดย เธลเบิร์ต แอล. เดรค 
(Thelbert L. Drake) และวิลเลี่ยม เอช. โร (William H. Roe) (อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 
2551) เสนอว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้นควร มี 5 ทักษะ โดยเพ่ิมเติมจากทักษะ
ทั้งสามของแคทซ์ อีก 2 ทักษะ ทักษะที่เพ่ิม คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้าน
ความรู้ความคิด (Drake and Roe, 1986, 1994) ซ่ึงทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational 
and Instructional Skills) เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมี เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องเป็นผู้น าทางการศึกษา และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนในฐานะ
นักวิชาการศึกษาที่ดีด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล (2554) สรุปทักษะการบริหาร
ไว้ว่า ทักษะการบริหารหมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่ใช้กลยุทธ์และกระบวนการในการน าเอา
ทรัพยากรการบริหารมาบริหารจัดการองค์การโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางศาสตร์และศิลป์ และ
ทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กร
ก าหนดไว้ และแนวคิดของ ปิยะภรณ์ สุขรี (2559) ได้ให้ความหมายของทักษะสรุปได้ว่า ทักษะของ
ผู้บริหาร หมายถึง ความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
สถาน ศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้และฝึกฝน แสดงออกในรูปการกระท า
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ในการน าเอาความรู้ ทรัพยากร ปัจจัยทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สายทอง           
โพธิ์น้ าเที่ยง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี  สังกัด
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุ่มกรุงเทพธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทักษะทางการศึกษาและการสอน อยู่ในระดับมาก  

5.2.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาจักระท าข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ และวิเคราะห์เป็นความรู้ความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการในการน าฐานข้อมูลมาใช้เพ่ือ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้งานกับระบบงาน
นั้น ๆ โดยเฉพาะ แล้วน ามาประมวลผลให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศที่พร้อมใช้ประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ วางแผน และการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ 
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกัน ดังที่ สัมมา รธนิธย์ 
(2560) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง การจัดกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันด้วยหลักการของเหตุผลทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) ที่กล่าวว่า ระบบ (System) เป็น
ส่วนต่าง ๆ จ านวนหนึ่งซึ่งสัมพันธ์และข้ึนต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระท าบางสิ่งบางอย่างให้
บรรลุส าเร็จผลตามที่ต้องการ หรือเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
ทุกระบบ หรือเป็นกลุ่มของปัจจัยที่มีปฏิกิริยาระหว่ างกัน ซึ่ งต้องใช้ปัจจัยน าเข้า ( Input)              
จากสภาพแวดล้อม กระบวนการแปรสภาพปัจจัยน าเข้า และการขนย้ายผลผลิต (Output) ออกสู่
สภาพแวดล้อม ในขณะที่ สิริชัย ดีเลิศ (อ้างถึงใน Hall. 2004) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information 
Systems : IS ) หมายถึง เซตหรือการรวมตัวของกระบวนการหลายกระบวนการ ส าหรับงานด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลเพ่ือปรับรูปแบบของข้อมูลให้เข้าสู่รูปแบบของสารสนเทศ ตลอดจน
การกระจายสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลสู่ผู้ใช้ระบบส าหรับการตัดสินใจ  สอดคล้อง
กับแนวคิด ของ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2555) กล่าวว่า สารสนเทศ คือ การน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น ในองค์กร ในสังคม มาผ่านกระบวนการ ขั้นตอนของการคิด วิเคราะห์ ประมวลผลจนได้ข้อมูลที่มี
ความหมาย มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยการตัดสินใจในการบริหารได้ง่ายขึ้น และ
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รวดเร็ว เป็นการเพ่ิมการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุพรรณิการ์ 
พงศ์ผาสุก (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
เทศบาล จังหวัดนนทบุรี เพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ซิงห์ (Singh, 1981, อ้างถึงใน โสภา ตุ้มท่าช้าง, 2550) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจและทิศทางของระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา เฉพาะระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยชุมชนกลาง YMCA ในชิคาโก จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ทุกระดับต้องการ
สารสนเทศที่เป็นทั้งสารสนเทศที่สรุปผลแล้ว และสารสนเทศที่แสดงรายละเอียดเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการจัดเก็บข้อมูล อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้มีการก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บ
ข้อมูลชัดเจน โดยจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ก าหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน  สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น 
เช่น ตู้ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ มีการจัดระบบ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะของงานโรงเรียน สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างชัดเจน ก าหนดวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่งอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ อาจจะต้องประชุม 
สัมมนา ประชุมระดมความคิด หรือการท าวิจัยเป็นต้น และก าหนดเงื่อนไขข้อมูลสารสนเทศบางตัวที่ไม่มี
แหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ความต้องการ ดังที่ ศิริ คอยเกษม (2556) 
กล่าวว่า  กระบวนการรวบรวมข้อมูล เป็นการประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และ
การจัดเก็บรักษาสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารสถานศึกษา  
ไมส่อดคล้องกับงานวิจัย ของ สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การกระบวนการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ”          
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดท าการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาส่วนใหญ่ คือ การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่เป็นปัจจุบัน บุคลากรเฉพาะด้านต าแหน่งไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการจัดท าข้อมูลบุคลากรมีภาระงานหลายด้านท าให้ด าเนินการไม่ทันตามเวลา 

ด้านการประมวลผล อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับต่ าที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาอาจจะยังไม่มีการปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ โดยการ
จัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความครอบคลุมกับการใช้งาน
ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันเวลาไม่ทัน ขาดความช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพราะผู้ดูแลข้อมูลไม่ได้ผ่านการเข้าอบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
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และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเท่าที่ควร ท าให้สถานศึกษาก าหนดการประมวลผลข้อมูลเป็น
สารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น และยังมีการวางแผนการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่ไม่แน่นอนนัก โดยที่ วันชัย มีชาติ (2552) 
กล่าวว่า แนวความคิดในเชิงระบบเป็นแนวความคิดที่ใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้หลากหลาย โดยระบบจะ
ท าหน้าที่ในการแปรสภาพ (Conversion Process) ปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยน าออกขององค์การ ซึ่งปัจจัย
น าออกที่องค์การจะสร้างขึ้นได้แก่ ผลผลิตขององค์การ องค์การจะรับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม
เพ่ือน าไปสู่การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด ของ ดวงใจ    
วงศิลา (2559) กล่าวว่า ระบบที่น าเข้าข้อมูลแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล       
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว
และทันสมัย และแนวคิด ของ สุนิตา สุบินยัง (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศว่า    
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กระบวนการในการท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่หามาได้ให้อยู่
รูปที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสอนใจได้ทันทีหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วน ามาใช้ภายหลัง 
เช่น การน าข้อมูลที่เป็นตัวเลขทางสถิติมาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปของกราฟพร้อมทั้งมีค าอธิบาย เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ฮีคส์ (Heeks, 2010, อ้างถึงใน เขมนิจ ปรีเปรม, 2554) ท าการวิจัยระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็น
พ้ืนฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งจะละเลยการ
น าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง 
ประการแรกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใช้ในการติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน สร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับสาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประมวลผล 
ผลผลิต และผลกระทบซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบต้องใช้ในการ
ตัดสินใจและได้คุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าได้ ประการสุดท้ายคือการใช้สารสนเทศใน
การติดต่อเป็นการภายในกับหน่วยงานบริหารภาครัฐ และหน่วยงานบริการสาธารณะ ดังตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในอเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกา และเอเชีย 

5.2.3 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ทักษะด้านความคิดรวบยอด ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการที่สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 1 มีผู้บริหารที่มีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุม สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดระบบการท างานให้สอดคล้องกันทุก
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หน่วยงานภายในองค์กร มีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา และ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็นประจ าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ  
ท าให้สถานศึกษามีการก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการ โดยสนับสนุนอย่างจริงจัง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและปฏิบัติงาน สามารถจัดระบบ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องกับลักษณะของงานโรงเรียน ปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความ
เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ จัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความ
ครอบคลุมกับการใช้งานถูกต้อง ท าให้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัยถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ศึกษามีความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ และเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความ
เข้าใจ ดังที่ พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา (2556) กล่าวว่า ทักษะการบริหารหมายถึงความสามารถของ
บุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานด้วยความช านาญและเชี่ยวชาญ ส่งผลให้บุคคลทั่วไปยอมรับและการ
ด าเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสอดคล้องกับ ฐะปะนีย์ สระทองพรม 
(2556) ได้สรุปทักษะการบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือ
กันด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 
เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่า
ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะ 
สอดคล้องกับแนวคิด ของ วนิศรา บุญธรรม (2560) ได้กล่าวไว้ว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจหลักซ่ึงมีความส าคัญมากอาศัยการท างานร่วมกับ
บุคคลในองค์กร ผู้บริหารต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเมื่อมีการท างานร่วมกัน โดยการมี
ทักษะทางการบริหารต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านความคิดรวบยอด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพชราภรณ์ 
อาจศิร ิ(2553) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสนใจน ามาใช้งานในหลายลักษณะ
และเกือบทุกธุรกิจ โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังทุกวงการ
ทั้งภาคเอกชนและราชการ เนื่องจาก MIS ช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การได้ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บ
และบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม 
และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้ในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์
และการวางแผนปฏิบัติการโดยผู้บริหารจะสามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
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วางแผนและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่าง
เป็นระบบ ท าให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะบ่งชี้แนวโน้มของการด าเนินงานว่าน่าจะ
เป็นไปในลักษณะใด และช่วยให้ผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ  

ส าหรับตัวแปรทักษะการบริหารของผู้บริหาร ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมนุษย์ถูกคัดออกจากสมการ เนื่องจากทดสอบ
ความสัมพันธ์แล้วไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขาดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษายังไม่ดีพอ         
มีปัญหาด้านการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา และมีความเป็น
ผู้น าทางศึกษาและนิเทศ มีการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้
เหมาะสม รวมทั้งก่อนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนไม่มีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการท่ีชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียนไม่มีความรู้ใน
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและไม่มีความรู้ในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท า
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดหน่วยข้อมูลการประมวลผลข้อมูล 
ส่งผลให้อิทธิพลการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน นี้ไม่ประสบผลส าเร็จ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังนี้ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหาร ทักษะด้านความคิดรวบยอด มีความส าคัญต่อการจัด 

ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม ซ่ึงสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาใน
ภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดระบบการท างาน
ให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงานภายในองค์กร วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม และมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็นประจ าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
สร้างมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่เสมอ  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัย

ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรให้ความส าคัญกับการบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา โดยมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและพัฒนาตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  ด้วยความรู้
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม 
สามารถจัดการและการบริหารหลักสูตรการสอน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน และบูรณาการ วิธีการสอนที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึนอยู่เสมอ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการประมวลผล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น สถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรให้ความส าคัญกับการปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความ
เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ โดยการจัดระบบฐานข้อมูล ส่งเสริมให้บุคลากรมีความช านาญในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยการส่งผู้ดูแลข้อมูลให้ได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือท าให้สถานศึกษาก าหนดการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนดขอบข่ายไว้ และยังมีการวาง
แผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ด้วย  

3.  จากผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของทักษะการบริหารของผู้บริหาร ทักษะด้านความรู้ความคิด    
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมนุษย์ไม่ส่งผลต่อการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา และมีความเป็นผู้น าทาง
ศึกษาและนิเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้
เหมาะสมมากขึ้น  เป็นพิเศษ เพ่ือความสมบูรณ์แบบของผู้บริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการ
จัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบ

สารสนเทศในสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้เปรียบเทียบและ
พัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

3. การศึกษาในครั้งต่อไปควรจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงของข้อมูลใน
เชิงลึก และครอบคลุมในประเด็นที่ต้องการศึกษา  
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค 

วุฒิการศึกษา 

 

ต าแหน่ง 

 

 

(Ph.D.) Vocational Education  

University Pertanian Malaysia.  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 2. ดร.เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล 

วุฒิการศึกษา 

 

 

ต าแหน่ง  

 

(ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 3. ดร.อารมณ์ จินดาพันธ์ 

วุฒิการศึกษา 

 

 

ต าแหน่ง 

 

(กศ.ด.) การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง  
ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
……………………………………. 

 
 
ค าชี้แจง 

1.  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
2. โปรดอ่านค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ

ตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ         
โดยผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้ น          
ต่อสถานศึกษา และตัวท่านเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขออนุโมนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
พระชิษณุพงศ์  สุธมฺโม (คุณศรีเมฆ) 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที ่1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  
   1) ชาย     
    2) หญิง 
2. อายุ  
   1) ต่ ากว่า 30 ปี    
   2) 30 – 40 ปี  
   3) 41 – 50 ปี 
   4) 51 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
   1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    
   2) ปริญญาตรี  
   3) ปริญญาโท 
   4) สูงกว่าปริญญาโท 
4.  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
   1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   

  2) หัวหน้าฝ่าย/งาน  
   3) ครูผู้สอน 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
   1) 0 - 10 ปี    
    2) 11 - 20 ปี  
           3) 21 - 30 ปี 
    4) 31 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หมายเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 ที่ท่านเห็นว่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด 

 
 

ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
1.  ทักษะด้านความรู้ความคิด 

1. ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพ
สูงขึน้ 

     

3. ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความ
เป็นผู้น า 

     

4. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่
ชัดเจน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

     

5. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยใช้ความรู้ในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

     

6. ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผล
ดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

7. ผู้บริหารพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการบริหารงาน 

     

8. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ทางด้านการ
บริหาร 

     
 

9. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ เ พ่ือให้ เกิดผลดีต่ อ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
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ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
2.  ทักษะด้านเทคนิค 
10. ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการ

บริหารงานได้อย่างเหมาะสม 
     

11. ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ 
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     

12. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือ
การบริหาร 

     

13. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 

     

14. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

     

15. ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและ         
น าเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

16. ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
นโยบายหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นใน
สถานศึกษาได้ 

     

17. ผู้บริหารสามารถน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

     

18. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและแนะน าระบบการ
ท างานให้กับครูได้ 

     

19. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
 

    

3.  ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
20. ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและ

การบริหารหลักสูตรการสอน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน 
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ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
21. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่าง
เหมาะสม 

     

22. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

     

23. ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และ
นโยบายทางการศึกษา 

     

24. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและนิเทศ      
25. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
     

26. เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

     

27. ผู้บริหารบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน  

     

28. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้
ค าแนะน าท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

     

4. ทักษะด้านมนุษย์ 
29. ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

30. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ให้ความเป็นกันเองกับ
บุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

 
 

    

31. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

     

32. ผู้บริหารมีความเ อ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ 
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ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
33. ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ และสนับสนุน

การท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

34. ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา      
35. ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่ประสบ

ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
     

36. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการรักษาระเบียบวินัย 
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ได้อย่าง
เหมาะสม 

     

37. ผู้บริหารวิ เคราะห์ความสามารถของผู้ ร่วมงานและ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติได้เหมาะสม 

     

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
38. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการจัด

การศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

39. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

     

40. ผู้บริหารสามารถจัดระบบการท างานให้สอดคล้องกันทุก
หน่วยงานภายในองค์กร 

 
 

    

41. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

     

42. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

     

43. ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงบางส่วน
ของงานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
44. ผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับ

ศักยภาพของสถานศึกษา 
     

45. ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็นประจ า
เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
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ตอนที ่3  
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หมายเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 ที่ท่านเห็นว่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ ์ต่อไปนี้ 
1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = มาก  5 = มากที่สุด 
 

 
ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านข้อมูล 
46. สถานศึกษามีการก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้มี

การจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลัก
วิชาการ โดยสนับสนุนอย่างจริงจัง 

     

47. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและปฏิบัติงาน 

     

48. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการการบริหารและการใช้ข้อมูล 

     

49. สถานศึกษามีการให้หน่วยงานทุกระดับ วิเคราะห์
ภารกิจและก าหนดการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่
หน่วยงานแต่ละระดับต้องมีและต้องใช้ ในรอบปี
การศึกษา 

     

50. สถานศึกษามีการให้ความรู้และเหตุผลจ าเป็นในการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร 

     

51. สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะบุคคล
โดยใช้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
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น้อ
ย 

น้อ
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ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
52. สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงาน

วิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างหน้าที่งานและฝ่ายใน
โรงเรียนให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับถูกหลักการบริหาร
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     

53. สถานศึกษามีการก าหนดระบบรวบรวม การเก็บข้อมูล 
การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเสนอข้อมูล 

     

54. สถานศึกษามีการทดลองใช้ระบบสารสนเทศระยะหนึ่ง
แล้วประเมินผลการด าเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

     

2.  ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
55. สถานศึกษาจัดให้มีสถานที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 
     

56. สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น เช่น ตู้ส าหรับ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลกรณี
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้อง
กับลักษณะงานของโรงเรียน 

     

57. สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศสอดคล้อง
กับลักษณะของงานโรงเรียน 

     

58. สถานศึกษาก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน 

     

59. สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน      
60. สถานศึกษาก าหนดวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือ  

ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
     

61. สถานศึกษาก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บข้อมูลชัดเจน 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
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น้อ
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น้อ
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ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
62. สถานศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่งอยู่ทั้งในและนอก

หน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ อาจจะต้อง
ประชุม สัมมนา ประชุมระดมความคิด หรือการท าวิจัย
เป็นต้น 

     

63. สถานศึกษาก าหนดเงื่อนไขข้อมูลสารสนเทศบางตัวที่ไม่
มีแหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ความต้องการ 

     

3. ด้านการประมวลผล 
64. สถานศึ กษาก าหนดการประมวลผลข้ อมู ล เป็ น

สารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้ก าหนด
ขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น 

     

65. สถานศึกษามีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

     

66. สถานศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

     

67. สถานศึกษาสนับสนุนผู้ดูแลข้อมูลเข้าอบรมเกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 

     

68. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการประมวลผลกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ 

     

69. สถานศึกษาเชื่องต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและน า
ระบบเครือข่ายมาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ 

     

70. สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความครอบคลุมกับการ
ใช้งานถูกต้องเป็นปัจจุบันทันเวลา 

     

71. สถานศึกษาปรับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน เชื่อถือได้ 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
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4. ด้านสารสนเทศ 
72. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัยถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน 
     

73. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเนื้อหา
ที่ต้องการ 

     

74. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเข้าใจ      
75. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากล

สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
     

76. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุ้มค่ ากับ
งบประมาณท่ีเสียไป 

     

77. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีปริมาณที่พอเหมาะ
กับชนิดและประเภทของข้อมูล 

     

78. ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

     

79. สารสนเทศตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา      
80. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากล

สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
     

 
ขออนุโมนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
********************************* 

 
ข้อ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
1.  ทักษะด้านความรู้ความคิด 

1. ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และ 
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหาร   
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงาน
และความเป็นผู้น า 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยใช้ความรู้   
ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการบริหารงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์
ทางด้านการบริหาร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจเพ่ือให้เกิดผลดี  
ต่อสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2.  ทักษะด้านเทคนิค 
10. ผู้ บริห ารมี การจั ดระบบข้อมูลสารสนเทศ        

ใช้ประกอบการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
11. ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้

วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
12. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์

กิจกรรมเพื่อการบริหาร 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

14. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหาร
และน าเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

16. ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ร่ วมกัน
ก าหนดขึ้นในสถานศึกษาได้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
17. ผู้บริหารสามารถน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายและแนะน า
ระบบการท างานให้กับครูได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

3.  ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
20. ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

จัดการและการบริหารหลักสูตรการสอน และ
เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
21. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และ
บริหารได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
22. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

23. ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และนโยบายทางการศึกษา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางศึกษาและนิเทศ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
25. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

26. เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

27. ผู้บริหารบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนมากยิ่งข้ึน  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดี
ในการให้ค าแนะน าที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4. ทักษะด้านมนุษย์ 
29. ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับ

บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

30. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเอง
กับบุคลากรเพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

31. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

32. ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

33. ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ และ
สนับสนุนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
34. ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติความต้องการของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
35. ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีให้กับผู้ร่วมงานที่

ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการรักษา
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
37. ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงาน

และมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้เหมาะสม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
38. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการ

จัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
39. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
40. ผู้บริหารสามารถจัดระบบการท างานให้สอดคล้อง

กันทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

41. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
42. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

43. ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลง
บางส่วนของงานเพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
44. ผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
45. ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเป็น

ประจ าเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

 

 
ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
1.  ด้านข้อมูล 

46. สถานศึกษามีการก าหนดเป็นนโยบายและ
มาตรการให้มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบตามหลักวิชาการ โดยสนับสนุนอย่าง
จริงจัง 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
47. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
48. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการการบริหารและการใช้
ข้อมูล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

49. สถานศึ กษามี ก า ร ให้ หน่ ว ย ง านทุ ก ระดั บ 
วิเคราะห์ภารกิจและก าหนดการรายงานข้อมูล
สารสนเทศที่หน่วยงานแต่ละระดับต้องมีและ
ต้องใช้ในรอบปีการศึกษา 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
50. สถานศึกษามีการให้ความรู้และเหตุผลจ าเป็นใน

การปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่
บุคลากร 
 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
51. สถานศึกษามี การก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบและ

ประสานงานปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในรูปคณะบุคคลโดยใช้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
52. สถานศึกษามีการก าหนดผู้ รับผิดชอบและ

ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างหน้าที่
งานและฝ่ายในโรงเรียนให้ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับถูกหลักการบริหารและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
53. สถานศึกษามีการก าหนดระบบรวบรวม การเก็บ

ข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
เสนอข้อมูล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

54. สถานศึกษามีการทดลองใช้ระบบสารสนเทศ
ระยะหนึ่งแล้วประเมินผลการด าเนินงานของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมได้
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
2.  ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
55. สถานศึ กษาจั ด ให้ มี สถานที่ ใ นการติ ดตั้ ง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

56. สถานศึกษาจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ จ าเป็น เช่น ตู้
ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเก็บแผ่น
บันทึกข้อมูลกรณีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
57. สถานศึกษาจัดระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ

สอดคล้องกับลักษณะของงานโรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
58. สถานศึกษาก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่

รับผิดชอบระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

59. สถานศึกษาก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

60. สถานศึกษาก าหนดวิธีการจัดเก็บและสร้าง
เครื่องมือ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล 
และแหล่งข้อมูล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

61. สถานศึกษาก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บข้อมูล
ชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

62. สถานศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งซึ่งอยู่ทั้งในและ
นอกหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ 
อาจจะต้องประชุม สัมมนา ประชุมระดมความคิด 
หรือการท าวิจัยเป็นต้น 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
63. สถานศึกษาก าหนดเงื่อนไขข้อมูลสารสนเทศบาง

ตัวที่ไม่มีแหล่งให้เก็บ โดยสร้างเงื่อนไข เช่ น 
ข้อมูลที่เก่ียวกับความคิดเห็น ความต้องการ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

3. ด้านการประมวลผล 

64. สถานศึกษาก าหนดการประมวลผลข้อมูลเป็น
สารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้
ก าหนดขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

65. สถานศึกษามีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

66. สถานศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

67. สถานศึกษาสนับสนุนผู้ดูแลข้อมูลเข้าอบรม
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
68. สถานศึกษาสนับสนุน งบประมาณในการ

ประมวลผลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

69. สถานศึกษาเชื่องต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และน าระบบเครือข่ายมาใช้ในการบริหารระบบ
สารสนเทศ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

70. สถานศึกษาจัดระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูอย่างเป็นระบบและมีความ
ครอบคลุมกับการใช้งานถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทันเวลา 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
1 

 
 
 

ใช้ได้ 
71. สถานศึกษาปรับข้อมูลสารสนเทศต่ า ง  ๆ        

ให้มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

4. ด้านสารสนเทศ 
72. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทันสมัย

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

 
ใช้ได้ 

73. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตาม
เนื้อหาที่ต้องการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

74. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความ
เข้าใจ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

75. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็น
สากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

76. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุ้มค้า
กับงบประมาณที่เสียไป 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

77. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีปริมาณที่
พอเหมาะกับชนิดและประเภทของข้อมูล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

78. ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
79. สารสนเทศตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
80. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็น

สากลสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
0.7 

 
ใช้ได้ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
 

1. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
B10 
B11 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 

164.70 
164.26 
164.40 
164.43 
164.40 
164.40 
164.43 
164.43 
164.53 
164.56 
164.43 
164.53 
164.40 
163.40 
164.73 
164.53 
164.50 
164.53 
164.36 
164.40 
164.53 
164.50 
164.50 
164.83 
164.83 
164.70 

455.94 
456.47 
465.07 
468.94 
465.07 
465.07 
452.39 
455.42 
462.87 
466.73 
458.18 
462.87 
454.31 
360.66 
449.03 
449.36 
445.56 
449.36 
447.75 
451.55 
460.12 
456.32 
445.56 
453.66 
453.66 
455.94 

.73 

.72 

.50 

.18 

.50 

.50 

.71 

.59 

.47 

.25 

.49 

.47 

.66 

.21 

.72 

.76 

.85 

.76 

.87 

.77 

.62 

.74 

.85 

.83 

.83 

.73 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.98 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 
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No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

C27 
C28 
D29 
D30 
D31 
D32 
D33 
D34 
D35 
D36 
D37 
E38 
E39 
E40 
E41 
E42 
E43 
E44 
E45 

164.56 
164.53 
164.96 
164.70 
164.83 
164.80 
164.96 
164.53 
164.56 
164.56 
164.66 
164.83 
164.70 
164.83 
164.80 
164.83 
164.56 
164.36 
164.26 

447.42 
443.63 
455.48 
449.32 
457.79 
454.02 
455.48 
443.63 
447.42 
447.42 
452.16 
453.66 
445.18 
453.66 
449.89 
453.66 
460.94 
461.27 
456.47 

.81 

.90 

.79 

.71 

.63 

.71 

.79 

.90 

.81 

.81 

.82 

.83 

.85 

.83 

.89 

.83 

.55 

.66 

.72 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 

.87 
  

N of Cases   = 30  N of Items = 45  Alpha = 0.88 
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2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

F46 
F47 
F48 
F49 
F50 
F51 
F52 
F53 
F54 
G55 
G56 
G57 
G58 
G59 
G60 
G61 
G62 
G63 
H64 
H65 
H66 
H67 
H68 
H69 
H70 
H71 
J72 
J73 
J74 
J75 

126.83 
126.93 
126.83 
126.86 
126.83 
127.00 
127.06 
127.10 
127.10 
127.23 
127.13 
127.23 
127.20 
127.10 
126.96 
126.96 
126.96 
126.96 
127.00 
127.13 
127.26 
127.13 
127.43 
127.26 
127.40 
127.43 
127.40 
127.26 
127.30 
127.26 

186.35 
192.27 
186.35 
186.74 
186.35 
183.79 
190.47 
190.78 
190.78 
188.39 
182.60 
188.39 
188.09 
190.23 
192.58 
192.58 
192.58 
192.58 
184.96 
181.98 
188.13 
181.98 
186.04 
179.58 
185.69 
186.04 
185.69 
187.58 
187.94 
187.58 

.84 

.53 

.84 

.75 

.84 

.80 

.53 

.57 

.57 

.68 

.79 

.68 

.63 

.62 

.61 

.61 

.61 

.61 

.73 

.82 

.69 

.82 

.84 

.91 

.86 

.84 

.86 

.73 

.69 

.73 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 
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No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

J76 
J77 
J78 
J79 
J80 

127.26 
127.16 
127.13 
127.13 
127.13 

187.58 
181.79 
181.43 
181.43 
181.43 

.73 

.82 

.85 

.85 

.85 

.97 

.97 

.97 

.97 

.97 
 

 N of Cases = 30  N of Items = 35  Alpha = 0.97 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
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แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอยา่ง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 

ที่มา. จาก การก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Krejcie and Morgan (1970) ในการวิจัย        
เชิงปริมาณ, (หน้า 114), โดย ประสพชัย พสุนนท์, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, วารสารวิชาการ
ศิลปะศาสตร์ประยุกต์.  
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
วัน เดือน ปี เกิด  
ชาติภูมิ  
ที่อยู่ปัจจุบัน 
การศึกษา  
 
 
 
 
หน้าที่การงานปัจจุบัน  
 

: พระชิษณุพงศ์ สุธมฺโม (คุณศรีเมฆ) 
: วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2527 
: จังหวัดอุดรธานี 
: วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
: นักธรรมเอก 
: ปริญญาตรี  
  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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