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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1. Study the management skills of 

school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 33, 2. Study 
the managerial processes of the school administrators under the Secondary 
Educational Service Area Office 33, and 3. Study the relationship between the 
management skills and the managerial processes of the school administrators, under 
the Secondary Educational Service Area office 33. The population for this study was 
all the teachers under the Secondary Educational Service Area Office 33. The sample 
size of 348 was determined using Taro Yamane’s formula. The participants were 
selected by multi-stage random sampling. The tool for data collecting was a 
questionnaire and the statistics used were composed of mean, standard deviation and 
hypotheses testing using Pearson’s product moment correlation coefficient.    

The research results showed that: 
1. The management skills of the school administrators under the Secondary 

Educational Service Area Office 33 were, as a whole, at a high level. Considering each 
aspect individually revealed that the highest averages were for the skills knowledge 
and ideas, followed by the skills education and teaching. The lowest average was for 
human skills. 

2. The managerial processes of the school administrators under the Office of 
Secondary Educational Service Area Office 33 were, as a whole, at a high level. 
Considering each individual aspect revealed that control had the highest average 
followed by the aspects organization and the study, leadership. The aspect with 
the lowest average was planning. 

3. The study of the relationship between the management skills and the 
managerial processes of the school administrators under the Secondary Educational 
Service Area Office 33 revealed that there was a strong overall positive relationship 
each aspect individual, it was revealed that concepts had at the significant level of 
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0.01 (r = 0.92). When considering a positive relationship with the managerial processes 
of the school administrators at a moderate level at the significant level of 0.01 (r = 0.67). 
High correlations were found for the following skills: education and training, human 
skills, technical skills, knowledge and ideas. All had a positive relationship with the 
management of the school administrators. These relations were all significant at the 
0.01 level, (r = 0.74) (r =0.73) (r = 0.77) (r = 0.79), respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญกาวหนาตองอาศัยการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  การพัฒนาในดานตางๆ ตองอาศัยกําลังคน
เปนปจจัยสําคัญ เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่งกวาทรัพยากรใดๆ แตคนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ภารกิจในการจัดการศึกษาในปจจุบันถือ

วาเปนงานท่ีสําคัญอยางยิ่งของชาติ  การบริหาร การนิเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให
นักเรียนมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  องคประกอบท่ีมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการท่ีจะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จคือ บุคลากรในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จ
ไดนั้น ตองอาศัยความรูความสามารถ ความเขาใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีทักษะ

ในการบริหารหรือการจัดการ (Katz, 1955)  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได

กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับแนวนโยบายในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไวอยางชัดเจนจําเปนตองใช
กระบวนการปฏิรูปทางการศึกษาเขามาดําเนินการเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วซ่ึงในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลักสามประการคือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู
ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 
ประการคือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แหลงเรียนรูยุคใหมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2552)  เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู  และทักษะท่ี
แข็งแกรงและเหมาะสมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดังนี้ 1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณทันโลกใหสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม  2) เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษาใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และดอยโอกาสมีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และ
การคิดเพ่ือใหมีความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 3) เรงปรับระบบ
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานสัมพันธกับเนื้อหา       
ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวยมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน 
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การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอมการเรียนรู 4) ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน สรางความม่ันใจและไววางใจ สงเสริมให
รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ  5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางดี  6) เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปน
องคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เปน
สถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  7) สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีขอมูล
สารสนเทศ และขาวสารเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน อยางพรอมบริบูรณและมีนโยบายการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม  8) สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานเรงรัดการกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทําการมีสวนรวม และการ
ประสานงานสามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชนองคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน  9) เรงปรับ
ระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม ใหเปนปจจัยหนุนในการ
เสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจสรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาท่ี  10) มุงสรางพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดและทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม  11) ทุมเทมาตรการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพเพ่ือไมใหผูเรียน
ตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (รายงานผลการดําเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู และ
ทักษะการบริหาร ในการท่ีจะผสมผสานเพ่ือบริหารการศึกษา และในการบริหารการศึกษา ผูท่ีมี
อิทธิพลสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพนั้นข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษา 
นโยบายของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะนําไปใชหรือไมข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น 
ดังนั้นถาผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจในหนาท่ีของตนเองไมดําเนินการตามนโยบายในการจัด

การศึกษาใหถูกตอง การบริหารก็จะเกิดความลมเหลวและเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาจะเห็นวา
บทบาท  ภาระหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษามีมากมาย ดังนั้นทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาจึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 
ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจะตองมีลักษณะ มองกวาง คิดไกล  ใฝสูง มุงความสําเร็จการท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาจะบริหารงานใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีและใชไมเทากัน นําไปสูปญหา

ในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาบางแหงมีการบริหารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากเปนท่ี
เชื่อถือและศรัทธาจากผูปกครองและชุมชน สถานศึกษาบางแบงขาดประสิทธิภาพในการบริหารซ่ึงมี
ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปญหาดังกลาวอยูหลายประเด็น แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผูบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้
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ข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน ท่ีจะแสวงหาใหไดมาซ่ึงความรู  ความสามารถ
และทักษะเพ่ือทําใหสามารถบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพได (ธีระ รุญเจริญ, 2553)   

ผูบริหารจึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก เพราะ

การจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้น ผูบริหารจะตองมีความรู 

ความสามารถ เขาใจในหลักการบริหารอยางแทจริง ตลอดจนมีทักษะในการบริหาร สอดคลองกับ

การศึกษาและการวิเคราะหของ เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) กลาววา ทักษะการบริหารท่ี

ผูบริหารจําเปนตองมี 5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด  2) ทักษะดานมนุษย  3) ทักษะ

ดานเทคนิค  4) ทักษะดานการศึกษาและการสอน 5) ทักษะดานความรูความคิด)  ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ

ท่ีสงผลตอการดําเนินการบริหารใหไดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ใน

สถานศึกษาตอไป  กระบวนการบริหารเปนกลไกและตัวประสานท่ีสําคัญท่ีสุดในการประมวล ผลักดัน 

และกํากับใหปจจัยตางๆท่ีเปนทรัพยากรการจัดการประเภทตางๆ สามารถดําเนินไปไดโดยมี

ประสิทธิภาพจนบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ การเขาใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและการฝกฝน

ใหมีทักษะสูงข้ึน จะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิ ภาพมากข้ึนได  กิจกรรมพ้ืนฐาน 4 ประการท่ีทํา

ใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการ มีดังนี้  1) การวางแผน  2) การจัดองคการ  3) การนําและสั่งการ  

4) การควบคุม  (หลักการบริหาร ออนไลน, 2556)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ รอบบินส (Robbins 

และคนอ่ืนๆ, 2015) กลาววา กระบวนการบริหารนั้นประกอบดวย  1) การวางแผน  2) การจัด

องคการ  3) การเปนผูนํา  4) การควบคุม เปนกระบวนการบริหารท่ีจําเปนตอการดําเนินงานใน

องคกร เพ่ือใหองคกรบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  การทํางานของผูปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

นั้นยอมข้ึนอยูกับ ความสามารถของผูบริหาร การบริหารจัดการจึงเปนกระบวนการของกิจกรรมท่ี

ตอเนื่องและ ประสานงานกัน ซ่ึงผูบริหารจะตองเขามาเปนผูกําหนดตายตัววาจะใชกระบวนการใด

ข้ึนอยูกับ สถานการณและเปาหมายของงานเปนสําคัญ ผูบริหารจะตองมีความรูในทุกกระบวนการท่ี

จะนํามาใชข้ึนอยูกับความเหมาะสมและโอกาส (นิตยรดี  ใจอาษา, 2555) 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของทักษะการ

บริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33  เพ่ือใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

  

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 

 1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1.3.1 การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยการศึกษาทักษะการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) และการศึกษา

กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ตาม รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) 

นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
แนวคิดของเดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) 
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual 
Sills) 
2. ทักษะดานมนุษย (Human Skill) 
3. ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)   
4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational 
and Instructional Skills)    
5. ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) 

 กระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาตาม รอบบินส  
(Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองคการ (Organizing) 
3. การเปนผูนํา (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 

 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐานทางการวิจัย 

ทักษะการบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 

1.5  ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ดานประชากรและกลุมตัวอยาง และ

ตัวแปรท่ีจะศึกษาไวดังนี้ 

1.5.1 เนื้อหาของการวิจัย 
มุงศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา ใชแนวคิดของ เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986)  ท่ีไดเสนอไว 5 ดาน ดังนี้ 

1. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Sills) 
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2. ทักษะดานมนุษย (Human Skill) 

3. ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)   

4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills)    

5. ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) 

การศึกษากระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ รอบบินส (Robbins และคน

อ่ืนๆ, 2015) ท่ีเสนอไว 4 ดาน ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองคการ (Organizing) 
                  3. การเปนผูนํา (Leading) 

        4. การควบคุม (Controlling)      
1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.5.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2559 จํานวนโรงเรียน 85 โรง รวมจํานวน 2,678 คน  

 1.5.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 348 คน และใชดวยวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage Random Sampling) 

 
1.6  ตัวแปรท่ีศึกษา 
           1.6.1 ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ประกอบดวย 1) ทักษะดานความคิดรวบ
ยอด  2) ทักษะดานมนุษย  3) ทักษะดานเทคนิค  4) ทักษะดานการศึกษาและการสอน  5) ทักษะดานความรู
ความคิด 
           1.6.2  กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย  1) การวางแผน  2) 

การจัดองคการ  3) การเปนผูนํา  4) การควบคุม   

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีนิยามศัพท ดังนี้ 

1.7.1 ทักษะการบริหาร หมายถึง ความรู ความชํานาญ ความสามารถ ในการดําเนินกิจกรรม
บริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางถูกตอง
และรวดเร็ว โดยใชหลักการ ทฤษฎีอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะ
ดานมนุษย  ทักษะดานเทคนิค  ทักษะดานการศึกษาและการสอน  ทักษะดานความรูความคิด โดยมี
องคประกอบดังนี้ 

1.7.1.1 ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการ
มองเห็นภาพรวมในองคการ เขาใจความซับซอนองคการท้ังหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่ง
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ตางๆ ภายในองคการ ซ่ึงผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดและวางแผนงานในองคการ เพ่ือใหองคการ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังสามารถคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและ
สงผลกระทบตอองคการ 

1.7.1.2 ทักษะดานมนุษย หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มีความจริงใจ ใหความสําคัญกับคนทุกคน 
มีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในองคการและภายนอกองคการโดยอาศัย
หลักการดานมนุษยสัมพันธ มีความรูและความเขาใจถึงความตองการ พฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและบรรลุเปาหมายขององคการ 

1.7.1.3 ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูความ
ชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ตางๆเทคนิควิธีการในการบริหารใหเกิดผลสําเร็จและสามารถแนะนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

1.7.1.4 ทักษะดานการศึกษาและการสอน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการ

เปนผูนําทางการศึกษาทางดานการเรียนการสอน มีความรูและเปนนักวิชาการมีความเขาใจใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาสงเสริม

ใหครพัูฒนาตนเองดานวิชาการและสามารถแนะนําใหครูเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนไดเปนอยางดี 

1.7.1.5 ทักษะดานความรูความคิด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใช
ความรู ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศน ในการบริหารงานของสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

1.7.2 กระบวนการบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของผูบริหาร 
ใหบรรลุผล ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนํา และการควบคุม 

1.7.2.1 การวางแผน หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค
ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียน มีระยะเวลาของ
แผนงานและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว   

1.7.2.2 การจัดองคการ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน 
การจัดสายการบังคับบัญชา และการกําหนดตําแหนงหนาท่ีความเหมาะสมและความชัดเจน เพ่ือให
องคการสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

1.7.2.3 การเปนผูนํา หมายถึง การท่ีผูบริหารใหคําแนะนําการนิเทศการจูงใจเขาใจ
ผูใตบังคับบัญชาใชภาวะผูนําในการชักจูงและสงเสริมใหบุคคลผูอ่ืนปฏิบัติตามท่ีตนตองการโดย
ผูบริหารจะตองจูงใจใหคนทุมเทแรงกายแรงใจอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

1.7.2.4 การควบคุม หมายถึง การท่ีผูบริหารมีการกํากับและติดตามการปฏิบัติงาน 
การบังคับบัญชาใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไวรวมถึงการขจัดความขัดแยงท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานตามคําสั่งของผูบริหาร 
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1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 33  

1.7.4 ขาราชการครู หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนตําแหนงครู และครูผูชวย
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 33 

 
1.8  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.8.1 ไดสารสนเทศเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เพ่ือนําไปพัฒนาการทํางาน 

1.8.2 ไดสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เพ่ือนําไปพัฒนาการทํางาน 

1.8.3 ไดสารสนเทศท่ีใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายแนวทางของผูบริหารสถานศึกษา
เพ่ือใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 2.1  หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหาร 
  2.1.1 ความหมายของทักษะการบริหาร 
  2.1.2 ทักษะการบริหาร   
 2.2  หลักการและทฤษฎีกระบวนการบริหาร 
  2.2.1 ความหมายของกระบวนการบริหาร   
  2.2.2 กระบวนการบริหาร 

2.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
            2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
   2.1  ทักษะการบริหารงาน 
   ความสําเร็จในการบริหารงานหนวยงาน หรือองคการ หรือสถานศึกษาสามารถพิจารณา   
ไดจากความสําเร็จและประสิทธิผลของหนวยงานหรือองคการหรือสถานศึกษานั้น และความสําเร็จ
ของผูบริหารโรงเรียนสามารถวัดไดจากประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในโรงเรียน องคประกอบของ
ความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารประการหนึ่ง ไดแก ทักษะการบริหารงาน ซ่ึงเกิดจากการ
นําความรู ความสามารถ ความชํานาญ มาดําเนินการจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทักษะการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารจึงไมไดเกิดจากการมีสามัญสํานึกท่ีมีตอความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
เทานั้น แตเกิดจากการฝกฝนหรือการพัฒนาในการปฏิบัติงานนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีแนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหารงานไดมีนักวิชาการอธิบายไวดังนี้ 
  2.1.1  ความหมายของทักษะการบริหาร 
 ทักษะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายของคําวา ทักษะไวหลาย
อยาง ไดแกความชํานาญ ความสามารถ คลองแคลว ขยัน หม่ันเพียร แข็งแรง กับการบริหาร         
ซ่ึงแนวคิดของ 
 เคช (Katz, 1955) ไดใหความหมายของคําวา ทักษะ หมายถึงความสามารถของบุคคลท่ีจะ
แปลความรูสึกท่ีมีอยูออกมาเปนการกระทํา      
 แฮรริส (Harris, 1985) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา ทักษะ วามีความคลายคลึงกับ
กระบวนการ แตมีความแนนอนและงายกวาและใชไดกับงานตางๆ ได  
 เกศนา  พันทาเดช (2543) ใหความหมายของทักษะ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู 
ความสามารถในการกระทําอะไรอยาใดอยางหนึ่งหรือมีความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการกระทํา 
 สุฑาทิพย  รุทธิทธิ์ (2546) ใหความหมายของทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดอยางเชี่ยวชาญหรือชํานาญในสิ่งนั้น 
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 เนาวรัตน  แกวสวาง (2547) ใหความหมายของทักษะ หมายถึง การท่ีบุคคลทีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
อยางคลองแคลว วองไว ถูกตอง โดยเปนรูปของการกระทําและเปนท่ียอมรับของทุกคน 
 ปราณี รามสูตร (อางถึงใน สุนทร  พูนเอียด, 2542) ไดอธิบายเรื่องของทักษะวาคือ การ
กระทําท่ีมีลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 
  1. เปนการตอบสนองตอสิ่งเรา โดยการตอบสนองนั้น ๆ มีลักษณะตอเนื่องกัน 
  2. การตอบสนองนั้น เปนการประสานงานกับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตั้งแต 2 
สวนข้ึนไป 
  3. การตอบสนองนั้นมีการแสดงออกเปนกระบวนการ คือ มีลักษณะซับซอนมากข้ึน 
เปนการตอบสนองท้ังตัว 
  สายทอง  โพธิ์น้ําเท่ียง (2552) ไดสรุปไววา ทักษะ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ
เก่ียวกับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชํานาญในสิ่งนั้นๆเปนท่ียอมรับเชื่อถือของบุคคลอ่ืน 
 สุภาพร  รัตนนอย (2552) ไดสรุปไววา ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานในองคการเกิดประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จ 
 ดังนั้น ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของบุคคลท่ีปฏิบัติงานไดอยาง
คลองแคลววองไวรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และความชํานาญในการปฏิบัติจนเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับ
ของบุคคลท่ัวไป 
  สวนคําวา “การบริหาร” (Administration) ไดมีผูใหความหมาย ไวดังตอไปนี้  
 วิโรจน  สารรัตนะ (2542) ไดใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการโดยอาศัยหนาท่ีหลักการบริหารอยางนอย 4 ประการคือ การ
วางแผน การจัดองคการ  การนํา และการควบคุม 
 เกศนา  พันทาเดช (2543) ใหความหมายการบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปหรือ
เปนกระบวนการในการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูมาจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
องคการท่ีตั้งไวซ่ึงกิจกรรมตางๆ นั้นมาจากบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันจัดทําข้ึน 
 สุฑาทิพย  รุทธิทธิ์ (2546) ใหความหมายของ การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลป
เพ่ือนําเอาทรัพยากรการบริหารมาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการรวมกัน 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2547) ไดใหความหมาย การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางาน
กับคนโดยคน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 
 หวน  พินธุพันธ (2548) ไดใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานของกลุม
บุคคลเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว 
 สายทอง  โพธิ์น้ําเท่ียง (2552) ไดใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากร
ตางๆ ขององคการอยางเปนระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 
 การบริหาร (Administration) ตามแนวคิดของ เฮอรเบิรท เอ ไซ มอน (Herbert A. 
Simon, 1957) กลาววา การบริหารหมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมมือกัน
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
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 คารเตอร วี กูด (Carter V. Good, 1973) กลาววา การบริหาร หมายถึงเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานในองคกรการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว แนวคิดของ
นักวิชาการ นักบริหารท่ีไดกลาวไว เชน เฮอรเบิรท เอ ไซ มอน (Herbert A. Simon, 1957) ผูบริหาร
การศึกษาท่ีดีและมีความสามารถควรมีทักษะ 3 ประการคือ  1) ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน คือ รูวา
งานท่ีจะตองทําในหนาท่ีของตนมีอะไรบาง และจะทํางานนั้นไดอยางไร  2) ทักษะในดานความคิดรวบ
ยอดคือ การเขาใจโครงสรางและความสัมพันธระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคการ       
การเขาใจและมองเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเปนผูมีสายตาไกล พอท่ีจะมองหยั่งรูถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทํา และการเปลี่ยนแปลง  3) ทักษะในดานมนุษย คือ การรูจักสราง
สัมพันธภาพระหวางบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกร รูจักท่ีจะใชความสามารถท่ีมีอยูในแตละคนให
เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร รูจักประพฤติตนใหเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลท่ัวไป 
 ไพเซย (Paisey, 1992) กลาววา การบริหารเปนสิ่งท่ีมีอยูในทุกหนวยงาน ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดและเปนกระบวนการในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูมาเก่ียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ 
 ดังนั้น การบริหาร หมายถึง การใชความรู ความสามารถ เทคนิควิธีการตางๆในการจัดการ
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรท่ีกําหนดไว
 สวน “ทักษะการบริหาร” มีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้ 
 จันทรานี  สงวนนาม (2549) ไดใหความหมายของ ทักษะการบริหาร วาเปนเรื่องของการ
ทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคการ เพ่ือใหกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 สุณา  อิสสาหาก(ออนไลน , 2550) ไดใหความหมายทักษะการบริหารวา หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารของผูบริหารตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง โดยใชทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆท่ีมีอยูโดยผานกระบวนการบริหารอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
 ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2551) ไดใหความหมายของทักษะการบริหารวาหมายถึงความสามารถ
ของผูบริหารในการทํางานตาง ๆ ใหลุลวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูกระทํา 
 รุสนีย  กอดิรีย (2551) ไดใหความหมายของ ทักษะการบริหาร วาเปนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเปนความชํานาญอยางดีในสิ่งท่ีตน
ปฏิบัติ 
 แคทซ (Katz, 1955) ไดกลาววา ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีทักษะ 3 ดาน ท่ีผสม
กลมกลืนไปตามอัตราสวนท่ีแตกตางกันทักษะท้ัง 3 นี้ ไดแก  1)ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) 
เปนทักษะท่ีผสมระหวางความรู ความสามารถในการทํางานตามหนาท่ีของตนมีอะไรบางและจะทํางาน
นั้นอยางไร ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร การเงิน  2) ทักษะดานมนุษย (Human Skills) เปน
ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความสัมพันธความรวมมือ การสราง
แรงจูงใจ ไดแก มีความเขาใจถึงความรูสึกของผูอ่ืนและคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเสมอ  3) ทักษะ
ดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เปนความสามารถในการเขาใจโครงสรางของหนวยงาน การ
รวมมือกันระหวางภายในและภายนอกหนวยงานการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอหนวยงานจากขอมูล 



 11 

 แฮรริส (Harris, 1985) ไดกลาววา คุณสมบัติ ท่ีสํ า คัญในการพัฒนาของผูบริหาร 
ประกอบดวย 1) ความรูเปนเรื่องของความรู ความจํา ความเขาใจ ความสามารถในการนําไปใช 
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินผล 2) ความสามารถ คือ ทักษะศิลปะ ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจและปญหา แมความสามารถเปนสิ่งท่ีมองไมเห็น แตก็สามารถชักนําความรูสึกไปยัง
องคประกอบอ่ืนท่ีแตละบุคคลอาจพัฒนาได 3) เจตคติ คือสภาพความรูสึกนึกคิด ซ่ึงเปนสภาพภายใน
จิตใจของบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการท่ีจะเลือกกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
 เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986)  ไดขยายตามแนวคิดของแคทซ โดยเสนอแนะวา
ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นควรมีทักษะ 3 ทักษะของแคทซ กลาวคือ 
ทักษะทางดานความคิดรวบยอด ทักษะทางดานมนุษยและทักษะทางดานเทคนิค และควรเพ่ิมทักษะ
ข้ึนอีก 2 ทักษะ กลาวคือ ทักษะทางดานความรูความคิด และทักษะทางดานการศึกษาและการสอน 
 ดังนั้น ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรู ความสามารถ 
เทคนิค และวิธีการตางๆในการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางคลองแคลว แมนยําและเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ  

จากการศึกษาทักษะการบริหาร ผูวิจัยพบวาผูบริหารควรทีทักษะการบริหารท้ัง 5 ดานตาม
แนวคิดของ เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) ซ่ึงจะครอบคลุมการบริหารสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานมนุษย  ทักษะดานเทคนิค  ทักษะดาน
การศึกษาและการสอน     ทักษะดานความรูความคิด โดยมีองคประกอบดังนี้ 
 2.1.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหาร 

 การดําเนินงานในหนวยงานผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอหนวยงานหรือองคการคือผูนํา 
หรือผูบริหารองคการนั้นๆ ท่ีจะนําองคการท่ีรับผิดชอบใหปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพราะผูบริหารเปนผูมีบทบาท และอิทธิพลสูงสุดตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆของหนวยงาน 
โดยเฉพาะหนวยงานการศึกษาผูบริหารหนวยงานจะตองมีศักยภาพและทักษะในการจัดการงานให
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหารไดมีนักวิชาการอธิบายไวดังนี้      
สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ไดกลาวถึงทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด ของแคทซ (Katz) 
วาผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีทักษะการบริหารและทําใหเห็นวา ผูบริหารท่ีประสบ
ความสําเร็จจะตองมีทักษะพ้ืนฐาน ท้ัง 3 ทักษะ ดังนี้  

1. ทักษะดานเทคนิควิธี หมายถึง การมีความเขาใจ และมีความชํานาญท่ีเก่ียวของกับวิธีการ
กระบวนการ วิธีดําเนินการ และกลวิธีตาง ๆ ของงานในองคกร ถาเปนองคการทางการศึกษา ทักษะ 
ดานเทคนิควิธี ไดแก ทักษะท่ีไมเก่ียวกับการสอน เชน การเงิน การบัญชี การจัดตารางเรียน การ
จัดซ้ือ จัดจาง การกอสราง การซอมบํารุง และการดูแลอาคารสถานท่ี เปนตน ทักษะดานเทคนิควิธี มี
ความสําคัญสําหรับผูมีบทบาทเปนผูบริหารหรือหัวหนางานในระดับลางของของลําดับอํานาจ การ
บริหารสถานศึกษา ตัวอยางเชน หัวหนาสายวิชาหรือหัวหนาชวงชั้นจะตองมีทักษะทางดาน เทคนิค
วิธีเ ก่ียวกับการเรียนการสอนมากกวาผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาฝายธุรการ และการเงิน  
จําเปนตองมีทักษะดานเทคนิควิธีเก่ียวกับการทําบัญชี และการใชคอมพิวเตอรมากกวาผูอํานวยการ  
สถานศึกษาหรือผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนตน  
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2. ทักษะดานมนุษย หมายถึง ทักษะของผูบริหารในการทํางานกับผูอ่ืนอยางมี ประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ ท้ังเปนรายคน และกลุมบุคคล ทักษะในดานมนุษยสัมพัน เชน การเขาในตนเอง 
การยอมรับตนเอง การเอาใจใส การเอาใจเขามาใสใจเรา และการเห็นใจผูอ่ืน พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ไดแก การเขาใจภาวะผูนําและสิ่งอํานวย ความสะดวกสําหรับภาวะผูนํา 
การจูงใจผูใหญ การพัฒนาเจตคติ พลวัตกลุม ความตองการของมนุษย การบริหารความขัดแยง และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทักษะดานมนุษยสัมพันธ มีความสําคัญมาก ตอบทบาทของผูบริหาร และ
หัวหนางานทุกลําดับอํานาจการบริหารองคกร ท้ังนี้ เพราะผูบริหาร ไมวาจะอยูในตําแหนงใดจะตอง
ทํางานโดยผานบุคคลอ่ืน คือ ผูบริหารจะตองรูจักใชทักษะดาน มนุษยสัมพันธ จึงจะปฏิบัติงานได
บรรลุตามเปาหมาย ทักษะดานมนุษยสัมพันธไดมาจากการเรียนรู ทางจิตวิทยา ปรัชญา พฤติกรรม
ศาสตร สังคมวิทยา สังคมศาสตร มานุษยวิทยา และการฝกอบรมมาโดยตรง  

3. ทักษะดานความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการมององคกร 
โดยรวมการมองเห็นความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ขององคกร และหนาท่ีขององคกร ดาน
มนุษยสัมพันธ การพัฒนาดานความคิดรวบยอดตองอาศัยความรูเก่ียวกับทฤษฎีการบริหาร ความรู
เก่ียวกับพฤติกรรมองคกร และพฤติกรรมมนุษย และปรัชญาองคกรนั้น ๆ ทักษะดานความคิดรวบ
ยอดมีความสําคัญยิ่งสําหรับบทบาทผูบริหารระดับบนของอํานาจบังคับบัญชาภายในองคกร
ตัวอยางเชน ถาเปนองคกรทางการศึกษา ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจไมจําเปนตองมีความรูหรือ
ทักษะดานเทคนิควิชาการในการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษแตตองทราบวาการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีอยางไร ความรูเก่ียวกับทักษะ  ดานความคิดรวบยอด
ไดมาจากการศึกษาคนควา และการอานเรื่องราวตางๆ เก่ียวกับองคกรการศึกษา กฎระเบียบท่ีมีอยู
แลว การอานรายงานประจําป ศึกษาประวัติความเปนมาสภาพแวดลอมแลวนําความรูท่ีไดมา
วิเคราะห 

แคทซ (Katz, 1974) กลาววาทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีประสบผลสําเร็จ มี 3 ทักษะ 
คือ ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) 
และทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills) และ เครดและโรว (Drake & Roe, 1986) กลาววา
ทักษะผูบริหารสถานศึกษา มี 5 ทักษะ คือ 3 ทักษะ ของแคทซ (Katz) และเพ่ิมเติมอีก 2 ทักษะ คือ 
ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) และทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational 
and Instructional Skills) จะเห็นไดวาทักษะการบริหารมีความสําคัญและจําเปนอยางมากตอ
ผูบริหารทุกระดับและทุกองคกร แตการบริหารงานโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีทักษะ
ทางดานการศึกษาและการสอน และทักษะทางดานความรูความคิด เพ่ือใหการบริหารงานประสบ
ผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นผูวิจัยไดใชทักษะการบริหารตามแนวคิดของ เครดและโรว 
(Drake & Roe) ซ่ึงมีทักษะการบริหารงาน 5 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารท่ี
เขาใจความสลับซับซอนขององคการท้ังหมด ความสามารถในการมองเห็นองคการในภาพรวม เหมือน
นกท่ีมองจากท่ีสูง มีความเขใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีกระทบตอองคการ มีความสามารถใน
การประสานงานตางๆ เขาดวยกัน และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ ในการบริหารใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการมองเห็นภาพ และเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะโดยเนน
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ความสัมพันธระหวางงานและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานเขาใจโครงสรางภารกิจของการบริหาร
งานไดอยางทะลุปรุโปรง พรอมสามารถคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอหนวยงาน การ
วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดดอยขององคการได มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาไดครอบคลุมทุกดาน 
จัดระบบโครงสรางการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก สามารถวิเคราะหงานเพ่ือจัดสรรท่ี
เหมาะสมกับบุคลากร นํานโยบายของรัฐและแผนการศึกษามากําหนดเปนแผนงาน วินิจฉัยปญหาตาง ๆ 
อยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

เดรค และ โรว  (Drake and Roe, 1986) กลาววา ทักษะทางความคิดรวบยอดเปน
ความสามารถในการประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน และสามารถมองเห็น องคการในภาพรวม ซ่ึง
ผูบริหารจะตองรูถึงการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของสวนตาง ๆ หรือหนาท่ีตาง ๆ ขององคการ เขาใจการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลกระทบตอกันในสวนอ่ืน ๆ   

ซิทเทอลี (Sitterly, 1993) กลาววา ทักษะทางความคิดรวบยอดเปนความสามารถในการ
มองเห็นภาพรวมขององคการ ท่ีสวนประกอบตาง ๆ ตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เม่ือสวนใดสวนหนึ่ง
เปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบกับสวนอ่ืน ๆ 

สมยศ นาวีการ (2540) ใหความหมาย ทักษะทางความคิดรวบยอด คือ ความสามารถทาง
สมอง ในการประสาน และทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผลประโยชน และกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคการ ทักษะทางความคิดรวบยอดเปนความสามารถของผูบริหารในการมององคการโดยรวม และ
เขาใจวาสวนตาง ๆ ขององคการข้ึนอยูกับสวนอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงสวนใดจะมีผลกระทบตอ
องคการโดยรวม ผูบริหารตองการทักษะความคิดรวบยอดในการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ของ
สถานการณวามีความเก่ียวพันระหวางกันอยางไร เพ่ือทําใหการกระทําของผูบริหารเปนผลดีกับ
องคการ  
 วิโรจน  สารรัตนะ (2542) กลาววา ทักษะทางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถใน
การมององคโดยภาพรวมกับความสัมพันธกับภายนอก ความเขาใจความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ 
ขององคการและการสงผลตอกัน และความรูท่ีสามารถจะวินิจฉัยและประเมินปญหาตาง ๆ 
 เกศนา  พันทาเดช (2543) ไดใหความหมายของทักษะทางความคิดรวบยอด หมายถึง 
ความรูและความชํานาญในการมองภาพรวมและความซับซอนขององคการมองเห็นความสัมพันธของ
องคประกอบตาง ๆ ในองคการ สามารถเขาใจโครงสรางงาน ภารกิจระบบบริหารงานของโรงเรียน 
และนโยบายของการจัดการศึกษารัฐ พรอมท้ังมีความชํานาญในการคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอองคการและสามารถวางแผน เพ่ือตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

จันทรานี สงวนนาม (2545) ใหความหมายของทักษะทางความคิดรวบยอดไววาเปน
ความสามารถในการมององคการไดอยางทะลุปรุโปรง เพ่ือทําใหองคการมีความสมบูรณโดยสวนรวม 
ดวยการทําใหการทํางานของแตละบุคคลเหมาะสมกับองคการ  

สุฑาทิพย รุทธิฤทธิ์ (2546) กลาววา ทักษะทางความคิดรวบยอด เปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับบริหารในระดับสูงจะตองเปนผูกําหนดและวางแผนงานในองคการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผูบริหารจะตองมองภาพรวมขององคการไดอยางชัดเจน รวมท้ัง
การมีวิสัยทัศน มีความเขาใจตอสภาวการณและสิ่งตาง ๆ ท่ีเขามากระทบ 
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สายทอง โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) กลาววา ทักษะทางความคิดรวบยอด หมายถึงความสามารถ
ของผูบริหารโรงเรียนในการมองเห็นภาพรวมขององคกร และเขาใจความซับซอนในโครงสรางภารกิจ
ของการบริหารงานโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานวิชาการอันเปนภารกิจและนโยบายการ
จัดการศึกษาอันดับแรกท่ีสําคัญ มีความสามารถในการประสานงานดานตางๆ เขาดวยกัน และเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งวาจะมีผลกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ขององคกรไดทันตอเหตุการณอยาง
ทันทวงที 

สรุปทักษะทางดานความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการ
มองภาพรวมขององคการ เขาใจความซับซอนขององคการ สามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
ภายในองคการ และเปนผูกําหนดวางแผนงานในองคการเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังสามารถคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอองคกร  

2. ทักษะดานมนุษย (Human Skills) หมายถึง การเขาใจธรรมชาติของมนุษย ความตองการ
ของคน การสรางขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา การกระตุน ยกยองชมเชย ใหเกิดความ
สามัคคี การปรับตัวเขากับผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ แกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดกับบุคคลท่ี
เก่ียวของ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาทุกคนทุกโอกาส มีหลักเกณฑท่ีดีในการตัดสินใจโดย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก มีการประสานความรวมมือกับชุมชนในการใหมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ดึงศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานขององคการ เปนทักษะ
การทํางานกับปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคล ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปน
ความสามารถในการทํางานรวมกับคนและการใชคนเพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน เขาใจสภาพธรรมชาติความตองการของมนุษย รูจักและเลือกใชวิธีจูงใจใหถูกตองเหมาะสม  
 ทักษะทางมนุษย มีความสําคัญและจําเปนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพทุกระดับ ท้ัง
ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง โดยสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม มีการ
ยกยองและใหความสําคัญและเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในทุกสถานการณ พรอมเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามความถนัดและความสามารถ ดูแลทุกขสุขของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางท่ัวถึง และใชความสามารถในการประสานงานกับผูใตบังคับบัญชาและ
หนวยงานอ่ืนในอันท่ีจะใหความรวมมือกับหนวยงาน และการสรางภาพพจนท่ีดีใหกับหนวยงาน  
เดรค และ โรว (Drake & Roe, 1986) กลาวไววาทักษะทางมนุษย เปนทักษะท่ีชวยใหผูบริหารทํางาน
กับปจเจกบุคลหรือกลุมบุคลไดอยางมีประสิทธิผลดวยการสรางพลังแหงความรวมมือของทีมงานเพ่ือ
บรรลุเปาหมายขององคการ  

ณรงค แยมประดิษฐ (2541) กลาววาทักษะทางมนุษย เปนการรูจักสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลท้ังภายในและภายนอกอาศัยการรูจักท่ีใชความสามารถท่ีมีอยูในตัวครูแตละคนใหเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของโรงเรียนผูบริหารรูจักประพฤติตนใหเปนท่ียอมรับนับถือแกบรรดาครูและบุคคล
อ่ืนในโรงเรียนและในสังคมโดยท่ัวไป 

เกศนา พันทาเดช (2543) ไดกลาวถึงทักษะทางมนุษยวา เปนความชํานาญในการทํางานใน
กลุม ซ่ึงเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของ ผูบริหารจะตองรูจักตนเอง มีความ
เชื่อม่ัน มีอารมณม่ันคงรูจักและเขาใจผูอ่ืน มีจิตใจกวางขวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
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สุฑาทิพย รุทธิฤทธิ์ (2546) กลาววา ทักษะทางมนุษยเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหาร
จะตองทํางานรวมกับคนดังนั้นผูบริหารจะตองเปนผูเขาใจมนุษยมีมนุษยสัมพันธดี จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงมนุษยสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล 
ระหวางบุคคลตอกลุม หนวยงานตอหนวยงาน เพ่ือการทํางานมีประสิทธิภาพและอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดังนั้นผูบริหารจะตองสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดมีข้ึนในตนเอง ผูบริหารจะตองรูจักตนเอง
และเขาใจผูอ่ืน ผูบริหารท่ีดีจะตองมีความสามารถในการประสานสัมพันธ สรางขวัญและกําลังใจแก
ทีมงานอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ   

 สายทอง โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) กลาววา ทักษะทางมนุษย หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานกับคน การใชคนเพ่ือปฏิบัติภารกิจ สามารถเขาใจความตองการของบุคคลผูรวมงาน ประสาน
ความสัมพันธกับบุคคลภายนอก มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน รูจักการสรางขวัญกําลังใจ ใหการยก
ยองและชมเชยกระตุนใหเกิดความรักสามัคคีในองคกร ประหนึ่งวาทุกคนเปนเจาของรวมกัน 
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 

สรุปทักษะดานมนุษย หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีประสิทธิผล มีความเขาใจความรูสึกของผู อ่ืน มีความจริงใจ ใหความสําคัญกับคนทุกคนมี
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลท้ังภายในองคการและภายนอกองคการโดยอาศัย
หลักการดานมนุษยสัมพันธ มีความรูและความเขาใจถึงความตองการ พฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและบรรลุเปาหมายขององคการ 

3.3 ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใช
ความรู วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ อยางใดอยางหนึ่งอยาง
เชี่ยวชาญ และชํานาญจากประสบการณ การศึกษา การฝกอบรม มีความสามารถในการวางระบบงาน 
การจัดทํางบประมาณ การประชาสัมพันธหนวยงาน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชานําเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาใชเพ่ือความกาวหนาในการทํางาน สามารถแนะนําหรือชี้แนะใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณมาใชในการบริหารไดเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน การใชแผนปฏิบัติงานเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน การนําเทคนิคกระบวนการบริหารมาประยุกตใช การใชภาษาสื่อสารท่ี
เขาใจงายท้ังการพูดและการเขียน ใชวิธีประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ใชเทคนิคพัฒนาวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ   

เดรค และโรว (Drake and Roe, 1986) กลาววา ทักษะดานเทคนิค เปนทักษะท่ีเก่ียวของ
กับการมีความรูความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ความสามารถในการ
ใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการทํากิจกรรม   

ไปเซ (Paisey, 1992) กลาววา เปนการรูเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติในหนวยงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานดานบุคคล ระเบียบการ ในการควบคุม การหาแนวทาง และทํางานรวมกัน ดวยเทคนิค
เฉพาะ คือผูบริหารการศึกษาตองมีความรู ในดานการศึกษา ความสัมพันธกับชุมชน การเงินและสิ่ง
อํานวยความสะดวก และการพัฒนากําลังคน 

เกศนา พันทาเดช (2543) แสดงความคิดเห็นวา ทักษะทางเทคนิค เปนการใชวิธีการในการ
บริหาร เชน การทําทะเบียน การจัดงบประมาณ การวางแผน และการจัดตารางสอน   



 16 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2543) กลาววาทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความสามารถ ในการ
ทํางานเฉพาะอยางซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคอาศัยความรูการวิเคราะห และรูจักใชเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน ทักษะนี้จึงจําเปนนอยสําหรับผูบริหาร เพราะไมจําเปนตองทําหรือปฏิบัติเอง แต
จําเปนตองรูและเขาใจเพ่ือตรวจสอบงาน และสรางศรัทธาใหกับผูใตบังคับบัญชา  

สุฑาทิพย รุทธิฤทธิ์ (2546) กลาววา ทักษะทางเทคนิคเปนทักษะท่ีเก่ียวกับการมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และมีความชํานิชํานาญในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึง
เปนความสามารถเฉพาะทางของผูบริหาร   

สายทอง  โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) ใหความเห็นวา ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารในการใชความรู วิธีการ เทคนิค เครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติภารกิจอยางใด
อยางหนึ่งอยางเชี่ยวชาญและชํานาญ พรอมท้ังสามารถแนะนําใหผู อ่ืนปฏิบัติตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สรุป ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรูความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง รวมถึงความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ 
อุปกรณตางๆ เทคนิค วิธีการในการบริหารใหเกิดผลสําเร็จ และสามารถแนะนําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดปะสิทธิผล           
          4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) หมายถึง 
ความรูความชํานาญในการจัดการและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของผูบริหารสถานศึกษา 
หรือโรงเรียน ท่ีสอดคลองกับภารกิจนโยบายการศึกษาของรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ในการเปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการนิเทศการ
สอน เปนผูนําทางการศึกษา มีความรู เปนนักวิชาการท่ีดี ท่ีใชความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษา
และการสอนถายทอดแนะนําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจในการเรียนการสอนยิ่งข้ึน ท่ีสัมพันธ
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตและสิ่งแวดลอม ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน การจัด
ตารางการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตรและเหมาะสมตามวัยผูเรียน สงเสริมใหครูพัฒนา
วิธีการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูมีความกาวหนาทางวิชาการ การนิเทศการสอน
อยางสมํ่าเสมอ การสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวัดผลของนักเรียนมาใชปรับปรุง
หลักสูตร งานทักษะการศึกษาและการสอน คือ งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา 
งานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และพบวารอยละ 40 ของงานท้ังหมด
ของผูบริหารสถานศึกษาเปนงานดานการจัดการเรียนการสอน   
           เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) ไดใหความหมายของทักษะทางการศึกษาและการ
สอนวาเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในฐานะเปนผูนําทางการศึกษา ซ่ึงจะตองมีความรูความ
เขาใจการสอนและการเรียน จะตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการท่ีดี    

เกศนา  พันทาเดช (2543) กลาววา หนาท่ีความรับผิดชอบผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน คือ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลเก่ียวกับการวางแผนงานวิชาการ การจัดแผนการสอนการจัดตาราง
การเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาครู การจัดกิจกรรมนักเรียน การวัดและประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน และงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย และกลาวถึงทักษะทางการศึกษาและการสอนวา หมายถึง ความรูความชํานาญในการจัด
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และบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
พรอมท้ังมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

จันทรานี สงวนนาม (2545) ไดกลาววา ทักษะทางการศึกษาและการสอนนั้นเปนทักษะท่ี
จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ถาผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจการศึกษาก็ยอมจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิผลไดยาก ซ่ึงสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาท่ีมี
ลักษณะเฉพาะและมีความแตกตางจากองคการประเภทอ่ืน นอกจากนี้ผูบริหารจําเปนจะตองเปนผูนํา
ทางการสอน (Instructional Leader) ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุ
เปาหมายจะตองมีทักษะทางการศึกษาและการสอนเปนอยางดี   

สุฑาทิพย  รุทธิฤทธิ์ (2546) ไดกลาวถึงทักษะทางการศึกษาและการสอนวา ทักษะการศึกษา
และการสอนเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษาซ่ึงจะตองมี
ความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการ สามารถท่ีจะใหขอเสนอแนะ
แกครูและบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซ่ึง
จะมีผลตอการพัฒนาประเทศตอไป   

สายทอง  โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) กลาววา ทักษะทางการศึกษาและการสอน หมายถึง ความรู
และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการเปนผูนําทางการศึกษา เปนผูมีภูมิความรูและเปน
นักวิชาการท่ีดี ในการใชความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเรียนและการสอน ถายทอด เสนอแนะแก
บุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียนการสอน เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 
สงเสริมใหครูมีความกาวหนาทางวิชาการมีการติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยาง
ใกลชิด และสามารถใชขอมูลยอนกลับกับคณะครูไดเหมาะสม 

สรุป ทักษะดานการศึกษาและการสอน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเปนผูนํา
ทางการศึกษาทางดานการเรียนการสอน มีความรูและเปนนักวิชาการมีความเขาใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถถายทอดแนะนําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจในการเรียนการสอน 
และมีการนิเทศการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดาน
วิชาการ และสามารถแนะนําใหครูเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดเปน
อยางดี 

5. ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) หมายถึง ความรู ความชํานาญในการใช
ความรูความคิด ปญญา และวิสัยทัศนในการบริหารหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหทันตอโลกทางการศึกษาในยุคปจจุบัน ประกอบดวย 
การใชความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน สังคมและ
ประเทศ การนําแนวคิดใหม ๆ มาใชบริหารงานอยางตอเนื่อง นํานโยบายไปปฏิบัติโดยการแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ใชการบริหารงานอยางเปนระบบ มีการกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม และสามารถบริหารเวลาไดอยางมีอยางมีประสิทธิภาพ 

 เดรค และโรว (Drake & Roe,1986) ทักษะดานความรูความคิด วาผูบริหารจําเปนจะตองมี
ความรูความคิด มีสติปญญา และมีวิสัยทัศนซ่ึงทักษะทางดานนี้เปนทักษะพ้ืนฐานของผูบริหาร 

ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ (2540) กลาววา ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐาน
หลายประการในการดําเนินความคิด อาทิเชน ความสามารถในการจําแนกความสามารถในการจัด
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กลุม ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และการตั้งสมมติฐานซ่ึงโดยท่ัว ๆ ไปแลวมีการ
จัดทักษะการคิดไว 2 ระดับ ไดแก ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน และทักษะการคิดข้ันสูง ซ่ึงแตละข้ันมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ ทักษะการสื่อสาร ไดแก การฟง การจํา การอาน การ
รับรู การเก็บความรู การดึงความรู การจําได การใชความรู การอธิบาย การทําความกระจาง การ
บรรยาย การพูด การเขียน และการแสดงออก และทักษะท่ีเปนแกนหรือทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป ไดแก 
การสังเกต การสํารวจ การตั้งคําถาม การรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูการตีความ การเชื่อมโยง 
การใชเหตุผล การระบุ การอางอิง การแปลความหมาย การขยายความและการสรุปความ 

2. ทักษะการคิดข้ันสูง ท่ีสําคัญมีดังนี้ การนิยาม การผสมผสาน การสราง การปรับโครงสราง 
การหาความเชื่อพ้ืนฐาน การวิเคราะห การจัดระบบ การจัดโครงสราง การหาแบบแผนการทํานาย 
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดเกณฑ การประยุกต การทดสอบสมมติฐานและการพิสูจน 

เกศนา พันทาเดช (2543) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ ทักษะทางความรูความคิดวา เปนทักษะท่ี
ผูบริหารจําเปนตองมี รวมท้ังตองมีปญญา มีวิสัยทัศน ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูและการศึกษาโดยการ
เรียนรูจากประสบการณของตัวเองและการเรียนรูจากประสบการณของคนอ่ืน 

จราพร  พุฒคา (2545) กลาววา ทักษะดานความรูความคิด หมายถึงความชํานาญและความ
เชี่ยวชาญในการใชความรูความคิด สติปญญา สามารถสรางวิสัยทัศนเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน สรางกลยุทธ มาประยุกตใชในการทํางาน มีความสามารถดานการวางแผน พัฒนาทีมงาน 
สามารถเผยแพรความรู ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สุฑาทิพย  รุทธิฤทธิ์ (2546) ใหแนวคิดวา ทักษะทางความรูความคิด เปนทักษะพ้ืนฐานของ
ผูบริหารในการท่ีจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จขององคการ ผูบริหารจําเปนตองมีความรู ความคิด มี
ปญญาและมีวิสัย  

เนาวรัตน  แกวสวาง (2547) ใหแนวคิดวา ทักษะทางความรูความคิด หมายถึงความรูความ
ชํานาญท่ีเกิดจากพ้ืนฐานทางความรู ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศนเพ่ือการบริหารงานโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพ 

สายทอง  โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) ใหแนวคิดวา ทักษะทางความรูความคิด เปนความรูและความ
ชํานาญในการใชความรู ความคิด ปญญา และวิสัยทัศนในการบริหารงานของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหทันตอโลกทางการศึกษา
ในยุคปจจุบัน 

สรุป ทักษะดานความรูความคิด หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชความรู
ความคิด สติปญญา และวิสัยทัศน ในการบริหารงานของสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

 
2.2  กระบวนการบริหาร  
 2.2.1. ความหมายกระบวนการบริหาร 



 19 

กระบวนการบริหาร เปนศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน ผลสําเร็ว
กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ี
ผูบริหารตัดสินใจเลือก โดยมีผูใหความหมายดังตอไปนี้  

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546) ไดใหความหมาย การบริหารวา หมายถึง การกระทํางาน
ของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ท่ีจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยการใชกระบวนการ
บริหารไดแก การวางแผน การอํานวยการ การประสานงาน การติดตอการงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

วันชัย  โกลละสุต (ออนไลน, 2550) ไดใหความหมายของการบริหารวา หมายถึงกระบวนการ
วางแผน การจัดองคกร การสั่งการ และการควบคุม การปฏิบัติการในองคการ และการใชทรัพยากร
อ่ืน ๆ ท่ีกอใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรหรืออีกความหมายหนึ่ง คือกระบวนการทํางาน 
เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีเปนผลสําเร็จดวยการใชบุคคล และทรัพยากรตาง ๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุซ่ึงเปาหมายของความตองการ 
 ธีระ  รุญเจริญ (2550) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคม อยางหนึ่งท่ีเกิด
ข้ึนกับกลุมคนกลุมหนึ่งท่ีเขามารวมกันเพ่ือกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือใหบรรลุถึง
จุดหมายตามท่ีไดกําหนดไว สอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2546) ท่ีกลาววา การบริหารเปน
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการ บริหารท่ีสําคัญ
ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)  

อเนก  แสงสุก (ออนไลน, 2550) ไดใหความหมายของการบริหารวา หมายถึง วิธีการใช คน 
เงิน และทรัพยากร ท่ีมีอยูเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหนวยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จันทรานี สงวนนาม (2551) ไดใหความหมายของการบริหารวาหมายถึงรูปแบบกระบวนการ
ทํางานพรอมกับบุคคลและกลุมบุคคล 

สรุปกระบวนการบริหาร หมายถึงกระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิผลสูงสุดซ่ึงจะประกอบดวยกระบวนการหลัก ดังนี้ คือ การ
วางแผน การจัดองคการ  การเปนผูนํา และการควบคุม    

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎกีระบวนการบริหาร 
 นักวิชาการและนักการศึกษาไดกําหนดกระบวนการในการบริหารไวหลายรูปแบบและมีการ
พัฒนาการบริหารอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 วิโรจน สารรัตนะ (2545) ไดกลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีหลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การ
จัดองคการ การนําและการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปน ผูรับผิดชอบท่ีจะใหมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  จักรกริช หมอประกอบ (2547) สรุปไววา มีความสําคัญตอทํางานท่ีมี ประสิทธิภาพมากหาก
ขาดเสียซ่ึงการบริหาร 4M ท่ีดีในขอหนึ่งขอใด ก็จะทําใหงานนั้นเกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงานสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานในดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอกันและจะทําให การทํางานนั้นไมตรงตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ๆ และการทํางานของผูปฏิบัติงานเพ่ือให เกิดประสิทธิภาพนั้น 
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ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมี กระบวนการบริหารหรือ
การจัดการท่ีดีจากความหมายดังกลาวขางตน การบริหารจัดการจึงเปน กระบวนการของกิจกรรมท่ี
ตอเนื่องและประสานงานกัน ซ่ึงผูบริหารตองเขามาชวยเพ่ือใหบรรลุ จุดมุงหมายขององคการประเด็น
สําคัญของการบริหารจัดการจะเก่ียวของกับการเพ่ิมผลผลิตโดยมุงสู ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การนํากระบวนการบริหารมาใชในโลกยุคโลกาภิวัตนนี้เปนการเปด กวางอยางยิ่ง สําหรับผูบริหารใน
การบริหารไมจําเปนจะตองกําหนดตายตัววาจะใชเทคนิคใดใช กระบวนการใดเพราะมันข้ึนอยูกับ
สถานการณและเปาหมายของงานเปนสําคัญสถานภาพของผูบริหาร เองก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณและโอกาสเชนกันผูบริหารเองจะตองมีความรูจริงในทุก กระบวนการแตการท่ีจะนํามาใช
นั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมดังกลาว 
 เสนาะ  ติเยาว (2551) กลาววา หนาท่ีทางการบริหาร (Management Function) หรือ
กระบวนการบริหาร (Management Process) เปนสิ่งท่ีระบุใหรูวากรอบของงานบริหารมีอะไรบาง 
หรือผูบริหารตองทําหนาท่ีอะไรในการบริหารงาน การท่ีจะเรียนรูและเขาใจเรื่องของการบริหาร
องคการมีแนวการเรียนรูหลายแนวทาง แตแนวทางการศึกษาหนาท่ีทางการบริหารเปนข้ันพ้ืนฐานท่ี
ทําใหเขาใจไดงายเพราะมีข้ันตอนท่ีเปนเหตุเปนผลและเปนข้ันตอนตามลําดับกอนหลังการบริหารงาน 
เดิมข้ันตอนทางการบริหารอาจมีมากกวานี้แตท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนท่ียอมรับกันในตําราบริหาร
สมัยใหมสวนใหญจะแบงออกเปน 4 หนาท่ีดวยกันคือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการ
ควบคุม 
 ลู เธอร  กูลิค และลันแดล เออรวิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick, อางถึงใน 
จันทรานี สงวนนาม, 2545) ไดเสนอกระบวนการบริหารไว 7 ประการ ดังนี้ 
 1. Planning หมายถึง การวางแผนลวงหนาวาองคการจะตองทําอะไรบาง เพ่ือใหบรรลุ 
เปาหมาย 
 2. Organizing หมายถึง การจัดองคการ การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน การจัดสาย 
การบังคับบัญชา และการกําหนดตําแหนงหนาท่ี 
 3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนา
บุคลากร สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี ความชอบ การ
ใหสวัสดิการและการใหพนจากงาน 
 4. Directing หมายถึงการอานวยการการตัดสินใจการวินิจฉัยสั่งการและการควบคุมบังคับ
บัญชา 
 5. Coordinating หมายถึง การประสานงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือเพ่ือดําเนินการไปสู
เปาหมายเดียวกัน 
 6. Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการ เพ่ือใหสมาชิกของ
องคการ ทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 7. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การใชจายเงิน การควบคุมการใชจาย และการ 
ตรวจสอบดานการเงิน 
 กิจกรรมท้ัง 7 ประการนี้ รวมเรียกวา “POSDCORB” ท่ี ลูเธอร กูลิค และลันแดล เออรวิค 
(Luther Gulick and Lyndall Urwick) ถือวาเปนงานในหนาท่ีของผูบริหารในองคการโดยท่ัวไป 
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  เจสซี บี เซียร (Jesse B. Sears, 1950 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545) ใหความเห็น 
วา การบริหารจะตองดําเนินการไปตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ 
 1. Planning คือ การกําหนดแผนงานและโครงการลวงหนา 
 2. Organizing คือ การจัดองคการ และการกําหนดตําแหนงหนาท่ี 
 3. Directing คือการอํานวยการสั่งการและการมอบหมายงาน 
 4. Coordinating คือการประสานงานเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานและตําแหนง
ตางๆในหนวยงาน 
 5. Controlling คือ การควบคุมงาน เปนการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         เฮนรี่ ฟาโยล (Henri  Fayol) นักวิศวกรเหมืองแรชาวฝรั่งเศส เปนผูนําเสนอแนวคิดพฤติกรรม
และหนาท่ีงานท่ีผูบริหารจะตองปฏิบัติ แนวคิดของฟาโยล เปนแนวคิดท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดความ
รวมมือในการบริหารงาน หนาท่ีของผูบริหารประกอบดวย 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดเปาหมาย การสรางกลยุทธและการพัฒนา
แผนยอย การคาดการณการทํางานโดยจัดวางแผนงานปฏิบัติงานไวลวงหนา เพ่ือประสานการทํางาน
รวมกัน 
 2. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การกําหนดสิ่งท่ีตองทํา โดยการเสริมสราง
องคการดานคนและวัตถุสิ่งของออกไปตามหนาท่ีของหนวยงานท่ีทํา 
 3. การออกคําสั่งบังคับบัญชา (Command) หมายถึงการออกคําสั่งบังคับบัญชาใหบุคคลใน
หนวยงานปฏิบัติงาน 
 4. การประสานงาน (Coordinate) หมายถึง การรวมมือการทํางานเพ่ือใหกิจกรรมทุกอยาง
ดําเนินไปดวยดี 
 5. การควบคุมงาน (Control) หมายถึง การควบคุมดูแลใหงานทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตาม
เกณฑหรือตามคําสั่งท่ีกําหนดไว 

รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) ไดใหความหมายการบริหาร วาเปนกระบวนการใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนสําคัญดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองคการ (Organizing) 
 3. การเปนผูนํา (Leading) 

       4. การควบคุม (Controlling) 
จากแนวคิด ทฤษฎีกระบวนการบริหารท่ีไดศึกษาจะเห็นไดวา กระบวนการบริหารท่ีสําคัญใน

การบริการจัดการสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลนั้นตองอาศัยหลักการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม ซ่ึงผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษากระบวนการการบริหารตาม ทฤษฎี รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) โดยมี
รายละเอียดของกระบวนการในแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การวางแผน (Planning)  

รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) ใหความหมาย การวางแผนวา การวางแผน คือ 
การกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการท่ีจะทําใหวัตถุประสงค สัมฤทธิ์ผลไวลวงหนา กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
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การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาวาจะตองทําอะไร ทําเม่ือไร และใครจะเปนผูทํา การวางแผนท่ี
ประสบผลสําเร็จจะตองมุงลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 
 วิโรจน  สารรัตนะ (2542) การวางแผน เปนหนาท่ีทางการบริหารท่ีมีความสําคัญประการ
หนึ่ง ซ่ึงนักวิชาการท้ังหลายกําหนดข้ึนจะเริ่มตนดวยหนาท่ีทางการวางแผนเปนอันดับแรก จึงแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนเปนอยางดี โดยท่ีองคประกอบของกระบวนการวางแผนของ
องคการหนึ่ง ๆ ประกอบดวย ภารกิจ จุดหมาย และแผน โดยภารกิจเปนขอประการกวาง ๆ เก่ียวกับ
จุดมุงหมายหรือเหตุผลพ้ืนฐานในการดํารงอยูขององคการและขอบขายงานเฉพาะขององคการหรือท่ี
ใหองคการแตกตางจากองคการอ่ืน สําหรับจุดหมายเปนเปาหมายแหงอนาคตหรือผลลัพธสุดทายท่ี
องคการตองการใหบรรลุผล ขณะเดียวกัน แผน หมายถึง วิธีทางท่ีจะกอใหเกิดการกระทําเพ่ือให
บรรลุผลลัพธสุดทายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับองคการ 

39นันต เกตุวงศ 39 (2541) ไดใหความหมายไววา การวางแผนก็คือการตัดสินใจลวงหนาในการ
เลือกทางเลือกเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือวิธีการกระทํา โดยท่ัวไปจะเปนการ
ตอบคําถามตอไปนี้ คือ จะทําอะไร (What) ทําไมจึงตองทํา (Why) ใครบาง ท่ีจะเปนผูกระทํา (Who) 
จะกระทําเม่ือใด (When) จะกระทํากันท่ีไหนบาง (Where) และจะทํากันอยางไร (How) 
 ธงชัย  สันติวงษ (2543) การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับ
ชวงเวลาขางหนา และกําหนดสิ่งท่ีจะกระทําตาง ๆ เพ่ือท่ีจะใหบรรลุผลในวัตถุประสงคดังกลาว 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) การวางแผนเปนการคิดเตรียมการไว
ลวงหนาเพ่ือจะทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมายแนว
ทางการดําเนินงานผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะตองใชเพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการ 
 บารโทล และมารติน (Bartol & Martin, 1997) การวางแผน หมายถึง กําหนดการทํางาน
ขององคการไว ลวงหนาวาจะทําอะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผูบริหารจะตองทําหนาท่ีในการ
วางแผนเพราะการวางแผนเปนหนาท่ีประการแรกของกระบวนการบริหารผูบริหารจะตองตระหนัก
อยูเสมอวาแผนงานเปนกรอบและเปนแนวทางของการปฏิบัติงานท้ังหมด ถาปราศจากแผนงานแลว
เปนการยาก ท่ีผูบริหารจะทํางานใหไดผลดี การวางแผนในการบริหารงานนั้นจะตองจัดทําท้ังแผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผูบริหารจะตองคํานึงอยูเสมอวาจะทําอะไร (What) จะ
ทําอยางไร (How) จะใชเงินเทาไร (How Many) จะใหใครเปนผูทํา (Who) และจะกระทําท่ีไหน 
(Where) และ ทําเม่ือไร (When)  

เสนาะ  ติเยาว (2551) การวางแผน (Planning) การกําหนดข้ึนมาลวงหนาวาเปาหมายเปน
อยางไร และจะมีวิธีการอยางไร ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น หนาท่ีในการวางแผนนั้นจะตองระบุ
ผลงานท่ีตองการและหนทางท่ีจะทําใหไดผลงานนั้น การวางแผนเปนการตัดสินใจในปจจุบันท่ีจะ
เลือกวิธีการกระทําเพ่ือใหไดผล ตามตองการในอนาคต สวนปจจัยท่ีจะทําใหไดตามเปาหมายมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับสถานการณอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556) การวางแผน คือ เปนการตัดสินใจอยางเปนระบบในการ
กําหนดเปาหมาย และกิจกรรมท่ีบุคคล กลุม หนวยปฏิบัติงาน หรือภาพรวมขององคการท่ีตองการให
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เปนในอนาคต การวางแผนเปนการระบุเปาหมายท่ีเปนไปไดและการตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือแนว
ทางการปฏิบัติท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว กิจกรรมการวางแผน
ประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ การคาดการณอนาคต การกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจ
เลือกประเภทของกิจกรรมท่ีองคการตองการแขงขัน เลือกความรวมมือและยุทธศาสตรทางธุรกิจและ
กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนท่ีทําใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายขององคการ 

สรุป การวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และ
วิธีการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายของโรงเรียน มีระยะเวลา
ของแผนงานและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว  
 2. การจัดองคการ (Organizing) การจัดองคการเปนหนาท่ีทางการบริหารท่ีสืบเนื่องจากการ
วางแผน เม่ือองคการจัดทํา เปาหมาย วัตถุประสงค ขององคการและแผนกลยุทธแลว ผูบริหารตอง
ออกแบบโครงสรางองคการ เพ่ือใหการบริหารบรรลุเปาหมาย 

รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) กลาววา การจัดองคการ หมายถึง คือกระบวนการ
ในการจัด โครงสรางขององคการ ซ่ึงครอบคลุมเรื่องการแบงงานการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบให 
ผูปฏิบัติงาน การกําหนดกลุมงาน การกําหนดความสัมพันธในสายการบังคับบัญชาและการประสาน 
งานของหนวยงานตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ การจัดองคการจึง 
ครอบคลุม การจัดงาน จัดคนและวัตถุประสงคของท้ังหมดขององคการ 

บารโทล และมารติน (Bartol & Martin, 1997) การจัดองคการ หมายถึง การจัดองคการ
หรือจัดหนวยงานโดย การจัดแบงงานขององคการหรือของหนวยงานยอยพรอมท้ังกําหนวัตถุประสงค 
กําหนดอํานาจหนาท่ีและ ความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ตลอดจนกําหนดสายการควบคุมและ
บังคับบัญชาในลักษณะของ หนวยงานหลัก (Line) หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหนวยงานชวย 
(Auxiliary) พรอมท้ังกําหนด ขนาดของการควบคุมไวดวย การจัดองคการอาจแสดงไวในรูปของ
แผนภูมิองคการเพ่ือใหเกิด การสื่อความเขาใจในองคการเก่ียวกับอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ สาย
การบังคับบัญชาและ การติดตอสื่อสาร  

วรนารถ แสงมณี (2544) ไดใหความหมายของการจัดองคการ หมายถึง “ความพยายามของ
ผูบริหารในการกําหนดแนวทางโครงสรางองคการ โดยใชกระบวนการตาง ๆ ใน การสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานสามารถประสบความสําเร็จไดตามท่ีวางแผนงานไวซ่ึงกระบวนการ ดังกลาวนี้ มัก
ประกอบดวยความสัมพันธพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ีและ ความพรอมท่ีจะ
ใหตรวจสอบ    
 ธงชัย สันติวงษ (2546) กลาววา การจัดองคการ คือ หนาท่ีงานท่ีเก่ียวของกับ การจัด
ระเบียบเพ่ือใหสิ่งของและบุคคลผูเขามาอยูในองคการสามารถทางานเก่ียวของสัมพันธกัน อยางมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือเปนประโยชนตองานท่ีจะมีการประสานกันทําเปนทีม 
 เสนาะ  ติเยาว (2551) การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดสรรทรัพยากรและการ
เตรียมกิจกรรมท่ีจะมอบหมายใหคนหรือกลุมคนดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว การจัด
องคการจึงเก่ียวของกับการกําหนดกิจกรรมและทรัพยากรซ่ึงเทากับเปนการทําแผนใหเกิดข้ึนจริงโดย
การกําหนดงาน การมอบหมายงานใหคน และการสนับสนุนบุคคลเหลานั้นทางทรัพยากรและ
เทคโนโลย ี



 24 

 ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556) การจัดองคการ คือ การรวบรวมและประสานบุคคล การเงิน
การงบประมาณ วัสดุอุปกรณ สารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวกิจกรรมการจัดองคการประกอบดวยการดึงดูดบุคคลเขาอยูกับ องคการการ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดกลุมงานในแตละหนวย การควบคุมและจัดสรรทรัพยากร 
สารสนเทศและสรางเง่ือนไขท่ีทาใหบุคคลและทรัพยากรตาง ๆ สามารถผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือ
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จสูงสุด 

สรุปการจัดองคการ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความพยายามการกําหนดโครงสรางของ
องคการ การแบงสวนงาน การจัดสายการบังคับบัญชา และการกําหนดตําแหนงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ท่ีมีความเหมาะสมและความชัดเจน เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

3. การเปนผูนํา (Leading) เปนสภาวะท่ีผูนําใชความพยายามท่ีจะใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน
เพ่ือให การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท่ีผูนํา
จะเปน ผูนําท่ีมีศักยภาพดังกลาวไดพึงทําความเขาใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผูนํา 
(Leadership) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุม (Group) เ พ่ือนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสม 

รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) กลาววา ผูนําหมายถึงผูท่ีมีอิทธิพลและสามารถใช
ศิลปะจูงใจใหผูอ่ืนคิดตาม หรือปฏิบัติตาม สวนความเปนผูนํา คือ กระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอกลุม
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม ดราฟ (Draft) ไดใหขอจํากัดความท่ีชัดเจนมากข้ึนวา เปน
ความสัมพันธของผูนําและผูตามซ่ึงทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  

วิโรจน  สารรัตนะ (2546) กลาววา ผูนําเปนเรื่องเก่ียวกับความพยายามใหมี อิทธิพลตอผูอ่ืน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงตอง
ประกอบดวยการจูงใจภาวะผูนําการติดตอสื่อสารทางการบริหารและการบริหารกลุมโดยท่ีผูบริหาร
จะตองจูงใจใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จของ
องคการเทาท่ีจะทําได  

ภารดี  อนันตนาวี (2551) ไดเพ่ิมเติมวา ผูนําเปนผูท่ีไดรับการยอมรับของกลุม และมีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีหรือการกระทําของตนใน การชักจูงหรือ
ชี้นําสมาชิกใหปฏิบัติตาม  
 เสนาะ  ติเยาว (2551) การนํา (Leading) คือ กระบวนการในการกระตุนสงเสริมคนให
ทํางานเพ่ือบรรลุผลตามแผนท่ีกําหนดไว การนําเก่ียงของกับกระบวนการท่ีทําใหคนทํางานรวมกันจน
สําเร็จผลตามเปาหมายขององคการ กระบวนการนํานี้จะสรางคนใหเกิดความผูกพันในงาน สงเสริมให
คนเต็มใจท่ีจะทํางานและกระตุนใหคนทุมเทและอุทิศตัวเองใหกับงานจนไดผลตามท่ีตองการ 
  ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556) การนํา  คือ เปนความพยายามของผูบริหารท่ีจะกระตุนการ
ปฏิบัติงานของบุคคลใหสูงข้ึน การนําเปนการกระตุนบุคคลใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน การนําเปนการสั่งการ การจูงใจ และการสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ในองคการ การนําจะเก่ียวของ
กับการติดตอสัมพันธกันอยางใกลชินทุกวันชวยชี้แนะและดลบันดาลใจบุคคลใหทํางานจนบรรลุ
เปาหมายของกลุมและองคการ การนําเกิดข้ึนในทีมงาน ในแผนก และในฝายตาง ๆ โดยเฉพาะใน
องคการขนาดใหญ  
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  สรุปการเปนผูนํา หมายถึง การท่ีผูบริหารให คําแนะนําการนิ เทศการจูงใจเขา ใจ
ผูใตบังคับบัญชาใชภาวะผูนําในการชักจูงและสงเสริมใหบุคคลผูอ่ืนปฏิบัติตามท่ีตนตองการโดย
ผูบริหารจะตองจูงใจใหคนทุมเทแรงกายแรงใจอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4. การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบรรลุผลตามจุดหมายท่ีกําหนดไวมุงใหเกิดความม่ันใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางท่ีจะทาใหบรรลุผลตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคการ การเสริมสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมท่ี ไมพึง
ประสงคของสมาชิกในองคกร  

รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) ซ่ึงใหความหมายของการควบคุมท่ีมีรายละเอียด
แตกตางออกไป ซ่ึงหมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรมเพ่ือใหไดขอสรุปของแต
ละหนวยงาน หากมีความเบี่ยงเบนไปจากแผนก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไขตลอดจนหาทางแกไข
ความเบี่ยงเบนกอนท่ี สิ่งนั้นจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน กลาวคือ  

1. การวัดผลการปฏิบัติงาน  
2. เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ  
3. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน  
เนตรพัณณา  ยาวิราช (2546) เพ่ิมเติมวา การควบคุมเปนหนาท่ีทางการจัดการสําหรับ

ผูบริหารในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนมาตรวัดการทํางานในองคการในองคการ  
วิโรจน  สารรัตนะ (2546) เปนกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงานของ 

องคการบรรลุผลตามจุดหมายท่ีกําหนดไวมุงใหเกิดความม่ันใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติ 
ปฏิบัติไปในทิศทางท่ีจะทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือใน การ
วิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคการ การเสริมสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมท่ี ไมพึง
ประสงคของสมาชิกในองคกร 

สมคิด บางโม (2546) ใหความหมายวา การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
วาเปนไปตามแผนท่ีวางไวและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไมแลวนําไปปรับปรุง การปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนและมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547) การควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการตรวจตราเพ่ือตรวจ
ตราแผนงานและกิจกรรมท่ีไดกําหนดไววามีการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีระบุไวหรือไมอยางไรและหากมีการคลาดเคลื่อนก็ดําเนินการปรับเปลี่ยน แกไขเพ่ือให
เปาหมายเปนไปในทิศทางท่ีมุงสูภารกิจหลักขององคการท่ีตั้งไว  

บารโทล และมารติน (Bartol & Martin, 1997) ไดใหความหมายวา การควบคุม หมายถึง 
กระบวนการท่ีตองปฏิบัติอยูอยางสมํ่าเสมอขององคการในการท่ีจะปรับการปฏิบัติงานจริง ใหเปนไป
ตามมาตรฐานและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  
 เสนาะ  ติเยาว (2551) การควบคุม คือ กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายหรือมาตรฐาน และแกไขใหไดตามเปาหมาย การควบคุมนี้จะทําให
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ผูบริหารรับผิดชอบในการติดตามความกาวหนาในงาน กํากับดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ตลอดจนติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติถึงผลการทํางานนั้น 

ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556) การควบคุม  คือ ทําการติดตามความกาวหนาและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีจําเปน การวางแผน การจัดองคการ และการนําไมไดเปนหลักประกันวาการ
ดําเนินงานขององคการจะประสบผลสําเร็จ ภารกิจสุดทายของการบริหาร คือ การควบคุม ซ่ึงเปนการ
ติดตามความกาวหนา (Monitors Progress) และดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปน การติดตามเปนมิติ
ท่ีสําคัญของการควบคุม  

 เดสสเลอร (Dessler, 2004) การควบคุมเปนการกระทําเพ่ือใหม่ันใจวา แผนงานท่ี วางไว
แลวมีการดําเนินการอยางถูกตองใชไดผลทางการปฏิบัติและถาจําเปนก็ตองมีการปรับปรุง ทบทวน
แผนงานนั้นเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตองการ 

สรุป การควบคุม หมายถึง การท่ีผูบริหารมีวิธีการหรือกระบวนการดําเนินงานของผูบริหาร
ใน การตรวจสอบแผนงานและกิจกรรมท่ีไดกําหนดไววา มีการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขององคการหรือไม หากการปฏิบัติงานไมตรงตามวัตถุประสงคองคการ ซ่ึงมีความคาดเคลื่อนหรือ มี
ความจําเปนท่ีจะปรับเปลี่ยนแกไข ท้ังนี้ เ พ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินการมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

ระดับการบริหารงานตามตําแหนงในองคกรตามแนวคิดของ 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  ระดับการบริหารงานตามตําแหนง 
ท่ีมา: Stephen P.Robbins & David A.DeCenzo & Mary Coulter, Fundamentals of  
        Management Essential Concepts and Applications. (Pearson Education Limited  
        2015), P.34 
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2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ความเปนมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33) จัดตั้งข้ึน โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและท่ีตั้งของสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาท่ีตั้งอยู ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไปสังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีผลตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
วิสัยทัศน 

“การมัธยมศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพได
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย” 
พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
2. สงเสริม พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนเกงตามหลักพหุปญญา   

มีทักษะชีวิตมีเปาหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3. สงเสริม พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางมืออาชีพ 
4. สงเสริม พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความ

เปนไทย  
5. สงเสริม สนับสนุนการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

บริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหาร

จัดการท่ีเปนเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ท่ีมุงเนนตามหลักความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
2. ผูเรียนทุกคนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนเกงตามหลักพหุปญญา มีทักษะชีวิต 

มีเปาหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางมืออาชีพ 
4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ีเนนวิชาการ

และอาชีพ บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
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5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด 4.0 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสผูเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 2 สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 4 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี 3 ดาน 12 ขอ ดังนี้ 
ดานท่ี 1 ดานผูเรียน 
  1. มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก (O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
  3. สามารถอานรูเรื่องและสื่อสารได 
  4. มีทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ 
  5. สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอยางนอย 2 ภาษา 
ดานท่ี 2 ดานครูและบุคลากร 
  6. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมืออาชีพ 
ดานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
  7. สงเสริม สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  8. สรางความเขมแข็งระบบการนิเทศภายในใหสถานศึกษา 
  9. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  10. สงเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการและการ
เรียนรู (DLIT) 
  11. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  12. การสรางเครือขาย  และการมีสวนรวมในการจักการศึกษา 
อํานาจหนาท่ีของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
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ของสํ านั กงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาตามกฎหมายหมายว าด ว ยระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการ
ของทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานดานการศึกษา 5 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

สภาพการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาใหเด็กไทยไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดตามมาตรฐาน
การศึกษา เ พ่ือใหการปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยมีโรงเรียนจําแนกตามเครือขายการ
บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต จํานวน 85 โรง ดังนี้ 
  1. สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) ประกอบดวย 
  1. อําเภอเมืองสุรินทร  จํานวน   10  โรงเรียน 
  2. อําเภอลําดวน  จํานวน     1  โรงเรียน 
     รวม   11 โรงเรียน 
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 2. สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) ประกอบดวย 
  1. อําเภอเมืองสุรินทร  จํานวน     9  โรงเรียน 
  2. อําเภอลาดวน  จํานวน     1  โรงเรียน 
     รวม   10  โรงเรียน 
 3. สหวิทยาเขต 3 (จอมพระเขวาสินรินทร) ประกอบดวย 
  1. อําเภอจอมพระ  จํานวน     4  โรงเรียน 
  2. อําเภอเขวาสินรินทร  จํานวน     3  โรงเรียน 
     รวม     7  โรงเรียน 
 4. สหวิทยาเขต 4 (ศรีสาโรง) ประกอบดวย 
  1. อําเภอศีขรภูมิ  จํานวน   10  โรงเรียน 
  2. อําเภอสําโรงทาบ  จํานวน     2  โรงเรียน 
     รวม   12  โรงเรียน 
 5. สหวิทยาเขต 5 (ทาตูมชุมพลบุรี) ประกอบดวย 
  1. อําเภอชุมพลบุรี  จํานวน     3  โรงเรียน 
  2. อําเภอทาตูม    จํานวน     8  โรงเรียน 
     รวม   11  โรงเรียน 
 6. สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) ประกอบดวย 
  1. อําเภอรัตนบุรี  จํานวน     6  โรงเรียน 
  2. อําเภอสนม   จํานวน     3  โรงเรียน 
  3. อําเภอโนนนารายณ  จํานวน     3  โรงเรียน 
    รวม   12  โรงเรียน 
 7. สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม) ประกอบดวย 
  1. อําเภอปราสาท  จํานวน     7  โรงเรียน 
  2. อําเภอกาบเชิง  จํานวน     4  โรงเรียน 
  3. อําเภอพนมดงรัก  จํานวน     1  โรงเรียน 
     รวม   12  โรงเรียน 
 8. สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) ประกอบดวย 
  1. อําเภอสังขะ   จํานวน     7  โรงเรียน 
  2. อําเภอบัวเชด   จํานวน     2  โรงเรียน 
  3. อําเภอศรีณรงค  จํานวน     1  โรงเรียน 
     รวม     10  โรงเรียน 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา มี
งานวิจัยท่ีเก่ียวของจํานวนมากท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
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 โกศล ใสขาว (2540) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูใน
ระดับปานกลาง การปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับดีมาก ความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูท่ีมีตอทักษะการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยความคิดเห็นของผูบริหารอยูในระดับสูงกวา และทักษะการ
บริหารของผูบริหารกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และทักษะการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
คือทักษะดานมโนภาพ ดานเทคนิคและดานผูนํา 
 สุรินทร สมศรี (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงานดานเทคนิควิธีดานมนุษย
สัมพันธ และดานความคิดรวบยอดอยูในระดับมาก ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงานมีความ
สอดคลองกันตาม เพศ ตําแหนงปจจุบัน อายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 
 กฤษณะ สุพงศ (2543) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก โรงเรียนประถมศึกษามีมาตรฐานการบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนในเขตการศึกษา 3 
คือ ทักษะดานเทคนิคและทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
 สมศักดิ์ เดนเดชา (2543) ไดทําการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมากและเม่ือ
เปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานตามตัวแปรขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณใน
ตําแหนงท่ีตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน 
 ชวนิตย นาคะสรรค (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผูชวยผูบริหารและไมมีผูชวยผูบริหาร ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผูชวยผูบริหารและไมมี
ผูชวยผูบริหาร ในภาพรวมท้ังสามดานอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา การบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผูชวยผูบริหาร มีทักษะดานมโนคติสูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกทักษะดาน
มนุษยและทักษะดานเทคนิคตามลําดับ สวนทักษะ การบริหารของผูบริหารท่ีไมมีผูชวยผูบริหารมีทักษะ
ดานมนุษยสูงเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก ดานมโนคติและอันดับทายสุด คือดานเทคนิค และ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนระหวางโรงเรียนท่ีมีผูชวยผูบริหารและไมมีผูชวย
ผูบริหาร ท้ังสามดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 บุญเหลือ เมธโยดม (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตองการการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความตองการและ
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เปรียบเทียบความตองการการพัฒนาทักษะการบริหาร 3 ทักษะ ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครคือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอด โดยจําแนก
ตามเพศอายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางการบริหาร และประสบการณในตําแหนง ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการการพัฒนาทักษะการบริหารเรียงตามลําดับ คือ ความตองการการ
พัฒนาทักษะทางเทคนิคไดแก การใชเทคโนโลยีใหม ๆ หรือขอมูลระบบสารสนเทศ ความตองการการ
พัฒนาทักษะความคิดรวบยอด ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหงาน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
และความตองการการพัฒนาทักษะทางมนุษย ไดแกการใชผลการประเมินในการปรับปรุงและการ
บริหารงาน เม่ือเปรียบเทียบความตองการการพัฒนาทักษะการบริหารท้ัง 3 ทักษะ ปรากฏวา ไมพบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยรรยง อรรถีโภค (2545) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ทักษะการบริหารและวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดานเทคนิคและทักษะดานมนุษยอยูในระดับมากสวนทักษะ
ดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง 
 วินัย ธรรมเก้ือกูล (2546) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
อยูในระดับมาก ยกเวนดานการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน อยูในระดับ
ปานกลาง ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาท้ัง
ในภาพรวมและรายดานเม่ือพิจารณารายดานแตละตัวแปร พบวาตัวแปรทักษะดานมโนภาพ และทักษะ
ดานเทคนิคสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ศักดิ์สิทธิ์ โตสมบัติ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา 
การใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ
ของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธและดานเทคนิคอยูใน
ระดับมาก และการใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตามทัศนะของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 3 ดาน คือดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธ 
และดานเทคนิค ปรากฏวาการใชทักษะดานความคิดรวบยอด และดานเทคนิคแตกตางกันทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 สวนทักษะดานมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน 
 สัมพันธ ทรัพยแตง (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทักษะดาน
มนุษยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทักษะดานความคิดรวบยอดและทักษะดานเทคนิค 
ตามลําดับ 
 สายรุง  ปลั่งกลาง (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการบริหาร
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ตามความ
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คิดเห็นของขาราชการครูในกระบวนการบริหารโรงเรียน 5 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ 
ดานการประสานงาน ดานการติดตอสื่อสารและดานการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผล จําแนก
ตามตําแหนงขาราชการครูและขนาดของโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบของ
กระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบวา 
 1. ขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีความคิดเห็น
เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําคือ ดานการประสานงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการ
วางแผนและดานการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผล 
 2. ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีกระบวนการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน จํานวน 3 ดาน คือ ดาน
การวางแผน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล 
 3.  ขาราชการครูท่ีอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ
บริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบวากระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีแตกตางกันมี
จํานวน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการควบคุม 
กํากับ นิเทศและประเมินผล 
  3.1  ดานการวางแผน ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็น
แตกตางกับขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ 
  3.2  ดานการประสานงาน ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก มีความ
คิดเห็นแตกตางกับขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ 
  3.3  ดานการติดตอสื่อสาร ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความ
คิดเห็นแตกตางกับขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ 
  3.4  ดานการติดตอสื่อสารและดานการควบคุม กํากับ นิเทศและประเมินผล 
ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกับขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ 
 4.  ความสัมพันธระหวางองคประกอบของกระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย ท้ัง 5 ดาน คือดานการวางแผน ดาน
การตัดสินใจ ดานการประสานงาน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการควบคุม กํากับ นิทศและ
ประเมินผล มีความสัมพันธในทางบาก อยูในระดับปานกลาง และระดับต่ํา สวนกระบวนการบริหาร
โรงเรียนดานการติดตอสื่อสารไมมีความสัมพันธกับกระบวนการบริหารโรงเรียน ดานการตัดสินใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 สุวาทินี  สลีออน (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสอง
ภาษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
เก่ียงกับกระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือ
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษาโรงเรียนสอง
ภาษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสองภาษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
สองภาษาเอกชน ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการ
ดําเนินการเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการวางแผน ดานการประเมินผลงาน ดานการ
ประสานงาน ดานการจัดสรรทรัพยากร และดานการกระตุนจูง 
 2. ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารการศึกษาโรงเรียนสองภาษา
เอกชน มีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานวนภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือ
เทียบรายดาน มีเพียงดานการจัดสรรทรัพยากรท่ีผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
นอกนั้นมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ปญหาสําคัญของกระบวนการบริหารการศึกษาโรงเรียนสองภาษาเอกชน คือ การจัดสรร
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ พิจารณาใหคาตอบแทนท่ีมีความไมเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
โดยมีขอเสนอแนะใหบริหารโดยมีสาวนรวมมากข้ึน และใหมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีมีคุณภาพ 
 ยงยศ ทัศนะพยัคฆ (2540) ไดทําการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความ สัมพันธ ระหวางทักษะการ
บริหารงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอําเภอในภาคใตของประเทศไทย”ผลการวิจัย 
พบวา ทักษะการบริหารงานดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดมีความสัมพันธ
กันทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้ัง 3 งานคือ งานศูนยขอมูลสถิติ และวางแผน งาน
ศูนยบริการและประสานงาน และงานศูนยติดตามและประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ทุกองคประกอบ 
 ชาตรี  รัตนพิพิธชัย (2547) ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการใชทักษะการบริหารงานในระดับมากทุกดาน ตามลําดับ
คือ ดานมนุษย ดานความรูความคิด ดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิค และดานการศึกษาและการสอน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยรวมและเปนรายดานคือ ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงาน อยูใน
ระดับมาก และการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท้ัง 5 ดาน กับการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยการใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานความคิดรวบยอด 
และดานมนุษยมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
และการใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการศึกษาและการสอน ดานเทคนิคและดาน
ความรูความคิด มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

เนาวรัตน แกวสวาง (2547) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบความเปน
ผูนํากับการใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนมีความเปนผูนําในแตละแบบอยูในระดับมากโดยมีความ
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เปนผูนําแบบมีสวนรวมมากกวาแบบอ่ืน ๆ รองลงมือคือ แบบมุงความสําเร็จ แบบบงการและแบบให
การสนับสนุน ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีมีการใชทักษะการ
บริหารโดยรวมอยูในระดับมาก และมีการใชทักษะการบริหารแตละดานอยูในระดับมาก โดยมีการใช
ทักษะทางความคิดรวบยอดมากกวาดานอ่ืน ๆ รองลงมาคือ ทักษะทางความรูความคิด ทักษะทางการ
ศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความรู ความคิด ทักษะทางการศึกษาและการ
สอน ทักษะทางมนุษย และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับแบบความเปนผูนํามีความสัมพันธทางบวก
กับการใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  สายทอง โพธิ์น้ําเท่ียง (2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุมกรุงธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุมกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ทักษะการบริหารงานในระดับมากท่ีสุด คือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย 
สวนทักษะการบริหารงานท่ีอยูในระดับมาก คือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางความรู
ความคิด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ สวนการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุมกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการบริหารงานวิชาการทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 
การบริหารงานวิชาการดานการวัดประเมินผล การบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศ การเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการดานการบริหาร
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชตามลําดับ และทักษะการบริหารงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมกรุงธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ขวัญชัย จะเกรง (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ตามลําดับ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
มากไปหานอย ดังนี้ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาดานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล งบประมาณ และการบริหารท่ัวไปตามลําดับ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง (r=.86) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 สุภาพร  รัตนนอย (2552) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการ
บริหารโยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีทักษะการ
บริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน 
ทักษะทางมนุษย ทักษะทางความรูความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค 
ตามลําดับ 2) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป และดานการบริหารงานบุคคลตามลําดับ และ 3) ทักษะการบริหาร
กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง (r = 0.85) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 คินเดรด (Kindred, 1975) ไดวิจัย เรื่อง“ทักษะของผูบริหารโรงเรียน”โดยเขียนไวในหนังสือ
ชื่อ “School Public Relations” ไดสรุปถึงการไมประสบความสําเร็จในการประสานงานระหวาง
ผูปกครองกับครู พบวา เกิดจากสาเหตุท่ีผูบริหารไมมีทักษะทางการบริหารท้ัง 3 ดานทําใหเกิดปญหา
ตอไปนี้ คือ 
 1. ความมีเจตคติทางลบ (Negative Attitudes) 
 2. ขาดเปาหมายท่ีแนนอน (Lack of Objectives) 
 3. ขาดคุณสมบัติการเปนผูนําท่ีดี (Poor Leadership) 
 4. ขาดการวางโปรแกรมท่ีสมดุล (Unbalanced Programs) 
 5. เกิดบรรยากาศของความขัดแยง (Conflict Situations) 
 คินเดรด (Kindred) ไดทําการวิจัยในเรื่องนี้อยางละเอียด สวนใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
จะพบวา ถาผูบริหารขาดทักษะจะทําใหเกิดปญหาท้ัง 5 ดานดังกลาวอยางชัดเจนยิ่งข้ึนในการวิจัยนี้ 
แบงผูปกครองออกเปนกลุมตาง ๆ เชน กลุมท่ีมีการศึกษาดี กลุมท่ีไดรับการศึกษานอยซ่ึงเปนคนสวน
ใหญในชุมชน หรือกลุมท่ีตางผิว เปนตน ผลการวิจัยพบวา ถาผูบริหารมีทักษะทางการบริหารท้ัง 3 ดาน 
คือ ทักษะดานความคิดรวบยอดนิยม ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานเทคนิค ก็จะไมเกิดปญหา
ในการบริหารงานดานตางๆ ในโรงเรียน 
  ทิลลอทสัน (Tillonson, 1996 อางถึงใน สมสมัย  ผลารักษ, 2552) การวิเคราะหทักษะทาง
เทคนิค ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา
ระดับสูง ของวิทยาลัยเท็กซัส (Texas Association of College And University Student Personnel 
Administrators: TACUSPA) ซ่ึงไดศึกษาความสําคัญของทักษะท้ัง 3 ดาน ตามทฤษฎีของ แคทซ ไดแก 
ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอด จากนักศึกษาสาขาการบริหาร
การศึกษาระดับสูง ผลการวิจัยพบวา ทักษะท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรก ไดแก ทักษะทางมนุษย ซ่ึง
ประกอบดวย ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะดานการจัดองคกร ทักษะดานการ
ติดตอสื่อสาร ทักษะดานการอํานวยการ สวนทักษะท่ีมีความสําคัญรองลงมาไดแก ทักษะทางความคิด
รวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ 
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 โจเซฟ แอนโทนี่ มาราฟโน (Joseph Anthony Marafino, 2005) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู
ทักษะการบริหารงานของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาโดยประเมินจากศูนยทักษะของ NASSP ขอ
คนพบแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองกันสูงในระดับทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานจริงงานวิจัยนี้
สนับสนุนเครื่องมือของศูนยการประเมินจาก NASSP วาเปนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
  เมเยอร (Meyer H, 2002) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการสมัยใหม : องคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงมุง
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาแบบนิติบุคคลของเอกชน ซ่ึงปรับตัวตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไปกับการจัด
การศึกษาแบบของรัฐ ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาแบบเอกชนดีกวาแบบของรัฐ และการ
เสริมสรางประสบการณใหแกผูเรียนอยางตอเนื่องจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีดียิ่งข้ึนไป 

จากการวิจัยเรื่อง ความพันธของการใชทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับบทบาท
ตามกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร
ตํารา และงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยประกอบดวย ทักษะการบริหาร 
กระบวนการบริหาร บทบาทผูบริหาร และการจัดการศึกษาเอกชนโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยประกอบดวย ทักษะการบริหารของ เดรค และโรว (Drake & Roe, 1986) ท่ีประกอบดวยทักษะ
ดานความคิดรวบยอด ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะ
ดานความรูความคิด และ  บทบาทตามกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตาม            
รอบบินส (Robbins และคนอ่ืนๆ, 2015) ท่ีประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนํา               
การควบคุม  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) หนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
มัธยมศึกษา เขต 33  ปการศึกษา 2559 จากโรงเรียน 85 โรง จํานวน 2,678 คน ผูวิจัยไดเสนอวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2559 จากโรงเรียน 85 โรง จํานวน 2,678 คน 
3.1.2  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 348 คน และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi – Stage Random Sampling) กลุมตัวอยางปรากฏในตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 
เล็ก 64 8 
กลาง 958 125 
ใหญ 559 72 

ใหญพิเศษ 1,098 143 
รวม 2,678 348 
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3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความสัมพันธของทักษะการบริหารกับ

กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุมสาระท่ีสอน และประสบการณในการปฏิบัติงาน  

สวนท่ี2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  5 ดาน ไดแก ทักษะดานความคิดรวบยอด 
ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานความรูความคิด  
ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท โดย
มีความหมายของแตละระดับคะแนน ดังตอไปนี้ 

5   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองค การเปน
ผูนํา การควบคุม ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท โดย
มีความหมายของแตละระดับคะแนน ดังตอไปนี้ 

5   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
3   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
1   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด   

 
3.3  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. รางแบบสอบถามตามนิยามศัพทตัวแปรท่ีศึกษา และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
สมมติฐานของหัวขอท่ีจะทําการศึกษา 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับปรุงและแกไข 
3. ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาไดแนะนํา จนไดแบบสอบถามท่ี

เสร็จสมบูรณ 
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4. นําแบบสอบถามเสนอผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) หรือหาความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยาม
ศัพทท่ีกําหนดไว โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร 

โดยผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและใหคะแนน ดังนี้ 
+1   หมายถึง    แนใจวาคําถามตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 
  0   หมายถึง    ไมแนใจคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 

  -1   หมายถึง    แนใจวาคําถามนั้นไมไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 

 โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 – 1.00  ข้ึนไป  ทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา ไดคา 0.88 และกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ไดคา 0.87 

 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try – Out) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ท่ีใชศึกษา จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ัน (Reliability ) ของแบบสอบถาม ตามวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)  โดยทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาไดคา 0.962 และ
กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ไดคา 0.964 
          7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
          3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย 
          3.4.2 เสนอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาตอผูอํานวยการโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
          3.4.3 การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
 3.4.3.1  ลงรหัสแบบสอบถามเพ่ืองายตอการตรวจสอบและติดตามคืน 
 3.4.3.2 ผูวิจัยนําสง แบบสอบถามทางไปรษณีย สวนโรงเรียนท่ีอยู ใกลผูวิจัย
ดําเนินการจัดสงดวยตนเอง 
 3.4.3.3  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลับดวยวิธีการสงกลับทางไปรษณีย สวนโรงเรียนท่ี
อยูใกลผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึง
ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหขอมูล ตามลักษณะแบบสอบถามดังนี้ ดังนี้ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjIyZ2z69PMAhUlS48KHdKHAV8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vru.ac.th%2F&usg=AFQjCNE3NmC4HOvbb4Bkp5xfY4JU2d2z0g&sig2=zErcYjDR4twSBrB6WeoiZQ&bvm=bv.121926005,d.c2I
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3.5.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุมสาระ
ท่ีสอน และประสบการณในการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ีและรอยละ แลวบรรยาย
เปนความเรียงประกอบตาราง  

3.5.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานและรายขอ แลวนําไปแปลคาโดยเทียบเกณฑ
การแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552, น. 75) 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

           3.5.3 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานและรายขอ แลวนําไปแปลคาโดยเทียบเกณฑ
การแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552, น. 75) 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  แปลความวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson’s Product Moment Correlation) ดังนี้ 

การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน หรือบางครั้งเรียกวา สหสัมพันธอยางงาย         
(Simple Correlation) โดยใชสัญลักษณ r ขอมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรแตมาตรา อันตรภาคถึง 
มาตราอัตราสวน  โดยการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นมักจะใชสัญลักษณของตัวแปรเปนตัว
แปร  x  และ  Y  โดยคาสหสัมพันธเพียรสัน ( r ) จะมีคุณสมบัติดังนี้  
  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1  ≤  r  ≤  +1 ความหมายของคา r คือ 

1. คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
2. คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
3. คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง 
เดียวกันและมีความสัมพันธมาก 
4. คา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง 
ตรงกันขามและมีความสัมพันธมาก 
5. คา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
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6. คา r มีคาเขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 
การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดกําหนดไวดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, P. 118 อางถึง
ใน           ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, น. 316) 
 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระดับความสัมพันธ 
  0.91-1.00    สูงมาก 
  0.71-0.90    สูง 
  0.51-0.70    ปานกลาง 
  0.31-0.50    ต่ํา 
  0.00-0.30    ต่ํามาก 

 
3.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติตอไปนี้  
          3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 

3.6.1.1 ความถ่ี (Frequency) 
3.6.1.2 คารอยละ (Percentage) 
3.6.13 คาเฉลี่ย (Mean) 
3.6.1.4 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.: Standard Deviation) 

          3.6.2 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ   
3.6.2.1 หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) 
3.6.2.2 หาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item – Objective Congruence) 
3.6.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบหาความสัมพันธ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 



บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ดังนี้ 

  4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
            4.2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1  สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
X  แทน คาเฉลี่ย 
% แทน อัตรารอยละ 
S.D. แทน  สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n      แทน        จํานวนกลุมตัวอยางขาราชการครู 
Sig.  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ 
rxy   หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
*   หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง       

 
141 
207 

 
40.50 
59.50 

รวม 348 100.00 
อายุ 
          ต่ํากวา 30 ป 
          31- 40 ป 
          41-50 ป  
          มากกวา 50 ป 

 
154 
149 
39 
6 

 
44.30 
42.80 
11.20 
1.70 

รวม 348 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 

 
206 
117 
25 

 
59.20 
33.60 
7.20 

รวม 348 100.00 
กลุมสาระท่ีสอน 
          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
          กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
61 
60 
27 
33 
18 
68 
44 
37 

 
17.50 
17.20 
7.80 
9.50 
5.20 
19.50 
12.60 
10.60 

รวม 348 100.00 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 
          นอยกวา 5 ป 
          5-10 ป 
          11-15 ป  
          มากกวา 15 ป 

 
129 
132 
56 
31 

 
37.10 
37.90 
16.10 
8.90 

รวม 348 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.50 อายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 44.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รอยละ 59.20 กลุมสาระท่ีสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 19.50 และ               
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 5-10 ป รอยละ 37.90 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมและรายดาน 

 

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ทักษะดานความคิดรวบยอด 4.27 0.51 มาก 

2. ทักษะดานมนุษย 4.25 0.47 มาก 

3. ทักษะดานเทคนิค 4.28 0.53 มาก 

4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน 4.31 0.45 มาก 

5. ทักษะดานความรูความคิด   4.37 0.45 มาก 
รวม 4.30 0.39 มาก 

  

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.30, S.D = 0.39)  เม่ือพิจารณาตามรายดาน 
พบวา ทักษะดานความรูความคิด มีคาเฉลี่ยสู งสุด ( X = 4.37, S.D = 0.45) รองลงมาทักษะ                 
ดานการศึกษาและการสอน ( X = 4.31, S.D = 0.45)   สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทักษะ          
ดานมนุษย ( X = 4.25, S.D = 0.47)    
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
                สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานความคิด  
                รวบยอด ในภาพรวมและรายขอ 
   

ทักษะดานความคิดรวบยอด 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ผูบริหารสามารถมองเห็นภาพโดยรวมของสถานศึกษาไดอยาง
ชัดเจน 

4.38 0.65 มาก 

2. ผูบริหารสามารถกําหนดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม 

4.34 0.70 มาก 

3. ผูบริหารทราบถึงความขัดแยงในสถานศึกษาท่ีสงผลกระทบ
ตอการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.31 0.74 มาก 

4. ผูบริหารแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา 4.14 0.68 มาก 

5. ผูบริหารสามารถวางแผนงานของสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย 

4.26 0.66 มาก 

6. ผูบริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกสถานศึกษาท่ีจะ
สงผลกระทบตอสถานศึกษา 

4.17 0.76 มาก 

7. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารสถานไดทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.25 0.77 มาก 

8. ผูบริหารสามารถกําหนดขอบขายงานบทบาทหนาท่ีของ
หนวยงานยอย ๆ และบุคลากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
ชัดเจน 

4.30 0.76 มาก 

รวม 4.27 0.51 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานความคิดรวบยอด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D = 0.51)  
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารสามารถมองเห็นภาพโดยรวมของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน    
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.38, S.D = 0.65)   รองลงมาผูบริหารสามารถกําหนดโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ( X = 4.34, S.D = 0.70)   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารแกไข
ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ( X = 4.14, S.D = 0.68)    
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร   
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานมนุษย 
                 ในภาพรวมและรายขอ 
   

ทักษะดานมนุษย 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรภายในสถานศึกษา 4.37 0.73 มาก 

2. ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา 

4.23 0.72 มาก 

3. ผูบริหารทราบถึงพฤติกรรมความตองการและความคาดหวัง
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.17 0.70 มาก 

4. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.28 0.78 มาก 

5. ผูบริหารใหผลประโยชนความกาวหนาแกบุคลากรใน
สถานศึกษาดวยความยุติธรรม 

4.25 0.73 มาก 

6. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่งการให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหนวยงานตนสังกัด
ไดอยางถูกตอง 

4.16 0.69 มาก 

7. ผูบริหารใชวิธีการในการสรางขวัญและกําลังใจตําหนิติชมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพ 

4.31 0.64 มาก 

8. ผูบริหารสามารถเปนประธานในการประชุมและดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีบรรยากาศดีแกผูใตบัญชา 

4.20 0.75 มาก 

9. ผูบริหารสามารถทํางานรวมกับบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิด
ความสําเร็จ 

4.28 0.74 มาก 

รวม 4.25 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานมนุษย  ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D = 0.47)                 
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.37, S.D = 0.73)   รองลงมาผูบริหารใชวิธีการในการสรางขวัญและกําลังใจตําหนิติชม
เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ  ( X = 4.31, S.D = 0.64) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหนวยงานตน
สังกัดไดอยางถูกตอง ( X = 4.16, S.D = 0.69)    
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานเทคนิค 
                 ในภาพรวมและรายขอ 
   

ทักษะดานเทคนิค 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ มา
ใชในการปฏิบัติงาน 

4.20 0.71 มาก 

2. ผูบริหารสามารถนําวัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการตางๆ มาใชใน
การบริหารจัดการ 

4.21 0.77 มาก 

3. ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําในการใหคําชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

4.33 0.72 มาก 

4. ผูบริหารแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสื่ออุปกรณ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีกับบุคลากรเปนอยางดี 

4.34 0.65 มาก 

5. ผูบริหารจัดหาวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

4.35 0.68 มาก 

6. ผูบริหารสามารถชวยเหลือและแกปญหาทางวิชาการใหกับครู 4.25 0.66 มาก 
รวม 4.28 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานเทคนิค ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D = 0.53)                 
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารจัดหาวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.35, S.D = 0.68) รองลงมาผูบริหารแลกเปลี่ยน
เรียนรูการใชสื่ออุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยีกับบุคลากรเปนอยางดี ( X = 4.34, S.D = 0.65)   
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ มาใชในการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.20, S.D = 0.71)  
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร 
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดาน 
               การศึกษาและการสอน ในภาพรวมและรายขอ 
 

 ทักษะดานการศึกษาและการสอน 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ผูบริหารพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของ
ทองถ่ิน 

4.41 0.66 มาก 

2. ผูบริหารมีทักษะในการใหคําแนะนําดานการบริหารหลักสูตร
แกบุคลากรในสถานศึกษา 

4.33 0.71 มาก 

3. ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 4.31 0.59 มาก 

4. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทําผลงานทาง
วิชาการ 

4.35 0.71 มาก 

5. ผูบริหารมีการเตรียมความพรอมสนับสนุนชวยเหลือบุคลากร
ทําผลงานทางวิชาการ 

4.28 0.67 มาก 

6. ผูบริหารติดตามการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา เพ่ือนําไปใช
ในการบริหารงานในสถานศึกษา 

4.30 0.71 มาก 

7. ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรูและนํามาใชในพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

4.18 0.66 มาก 

8. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

4.33 0.68 มาก 

9. ผูบริหารนิเทศ ใหคําแนะนําดานการสอน แกบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.32 0.71 มาก 

รวม 4.31 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานการศึกษาและการสอน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D 
= 0.45) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของ
ทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.41, S.D = 0.66) รองลงมาผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรให
สามารถทําผลงานทางวิชาการ ( X = 4.35, S.D = 0.71) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารพัฒนา
ตนเองใหมีความรูและนํามาใชในพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ( X = 4.18, S.D = 0.66)  

 

   



 50 

ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร   
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานความรู   
                ความคิด ในภาพรวมและรายขอ 
 
   

ทักษะดานความรูความคิด 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับทักษะ
การบริหาร 

1. ผูบริหารมีความสามารถในการใชความรู ความคิด ในการ
บริหารงานสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.32 0.71 มาก 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารสถานศึกษา 4.37 0.68 มาก 

3. ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการบริหารงานสถานศึกษา 4.46 0.68 มาก 

4. ผูบริหารมีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและงานท่ีไดรับมอบหมายใหกับ
บุคลากร 

4.42 0.65 มาก 

5. ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจนเขาใจ
งาย โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย 

4.35 0.68 มาก 

6. ผูบริหารเรียนรู ศึกษา คนควา เพ่ิมเติมและแสวงหาความรู
ใหมๆเพ่ือพัฒนางาน 

4.39 0.66 มาก 

7. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

4.31 0.64 มาก 

8. ผูบริหารกําหนดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

4.33 0.55 มาก 

รวม 4.37 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ทักษะดานความรูความคิด ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D = 0.45)  
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการบริหารงานสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.46, S.D = 0.68)   รองลงมาผูบริหารมีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและงานท่ีไดรับมอบหมายใหกับบุคลากร ( X = 4.42, S.D = 0.65) สวน
ขอท่ี มีคาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ ผูบริหารกําหนดวิสัย ทัศน ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา               
( X = 4.31, S.D = 0.64)  
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร  
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวมและรายดาน 

 

กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับ

กระบวนการ 
1. ดานการวางแผน 4.30 0.49 มาก 

2. ดานการจัดองคการ 4.37 0.52 มาก 

3. ดานการเปนผูนํา   4.37 0.46 มาก 

4. ดานการควบคุม 4.41 0.39 มาก 

รวม 4.36 0.35 มาก 
  

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D = 0.35)  เม่ือพิจารณาตามรายดาน 
พบวา ดานการควบคุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.41, S.D = 0.39)   รองลงมาดานการจัดองคการและ 
ดานการเปนผูนํา ( X = 4.37, S.D = 0.52, 0.46)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวางแผน 
( X = 4.30, S.D = 0.49)    
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร  
                 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดานการวางแผน  
                   ในภาพรวมและรายขอ 

 

ดานการวางแผน 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับ

กระบวนการ 
1. ผูบริหารสามารถวางแผนงานไดสอดคลองกับวิสัยทัศน         
พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 

4.36 0.67 มาก 

2. แผนงานของสถานศึกษามีข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนและเหมาะสม 

4.36 0.66 มาก 

3. แผนงานท่ีวางไวสามารถปฏิบัติไดจริงอยางครบถวนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

4.19 0.66 มาก 

4. ผูบริหารมีการวางแผนดานการบริหารงาน ท้ังแผนประจําป 
แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

4.43 0.62 มาก 

5. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันอยูเสมอ 

4.28 0.69 มาก 

6. แผนงานของสถานศึกษาสามารถดําเนินการใหสําเร็จใน
ชวงเวลาท่ีกําหนด 

4.21 0.63 มาก 

รวม 4.30 0.49 มาก 
  

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ดานการวางแผน ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D = 0.49)                    
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารมีการวางแผนดานการบริหารงาน ท้ังแผนประจําป แผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.43, S.D = 0.62)   รองลงมาผูบริหารสามารถวางแผน
งานไดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน และแผนงานของ
สถานศึกษามีข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเหมาะสม ( X = 4.36, S.D = 0.67, 0.66)   
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แผนงานท่ีวางไวสามารถปฏิบัติไดจริงอยางครบถวนตามระยะเวลา                   
ท่ีกําหนดไว ( X = 4.19, S.D = 0.66)    
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ตารางท่ี 4.10  คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดาน
การจัดองคการ ในภาพรวมและรายขอ 

 

ดานการจัดองคการ 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับ

กระบวนการ 
1. ผูบริหารมีการจัดโครงสรางท่ีกระจายอํานาจและสอดคลอง
กับหลัก ประชาธิปไตย 

4.32 0.67 มาก 

2. ผูบริหารออกแบบโครงสรางองคกรท่ีคลองตัวทําใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 

4.36 0.64 มาก 

3. ผูบริหารออกแบบโครงสรางองคการ มีความเหมาะสมและ
ชัดเจนเอ้ือตอการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

4.36 0.63 มาก 

4. ผูบริหารสามารถสั่งการ ชี้แนะ อยางชัดเจน ให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.74 มาก 

5. ผูบริหารสามารถ สื่อสารท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา
เขาใจไดอยาง 

4.39 0.61 มาก 

6. ผูบริหารจัดวางกรอบและแนวปฏิบัติงานภายในองคกร เปน
ท่ียอมรับของทุกคนและสามารถปฏิบัติไดจริง 

4.43 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.52 มาก 
  

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ดานการจัดองคการ ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D = 0.52)                    
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารจัดวางกรอบและแนวปฏิบัติงานภายในองคกร เปนท่ียอมรับ
ของทุกคนและสามารถปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.43, S.D = 0.61)  รองลงมาผูบริหาร
สามารถ สื่อสารท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจไดอยาง ( X = 4.39, S.D = 0.61)  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ผูบริหารมีการจัดโครงสรางท่ีกระจายอํานาจและสอดคลองกับหลัก ประชาธิปไตย
( X = 4.32, S.D = 0.67)    
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ตารางท่ี 4.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของ  
                   ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดานการ 
                   เปนผูนํา ในภาพรวมและรายขอ 

 

ดานการเปนผูนํา   
n = 348 

X  S.D. 
ระดับ

กระบวนการ 
1. ผูบริหารสามารถใหการใหคําแนะนําและนิเทศครูไดอยาง
ชัดเจน เขาใจงาย 

4.37 0.59 มาก 

2. ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.39 0.60 มาก 

3. ผูบริหารสามารถสั่งการ และชี้แนะผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางาน 

4.32 0.63 มาก 

4. ผูบริหารมีการสั่งการ สื่อสารท่ีชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชา
เขาใจไดอยาง 

4.37 0.60 มาก 

5. ผูบริหารเปนแบบอยางในการทํางานท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา
ทุกระดับ 

4.44 0.61 มาก 

6. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 4.34 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.46 มาก 
  

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ดานการเปนผูนํ า ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D = 0.46)                    
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารเปนแบบอยางในการทํางานท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.44, S.D = 0.61)  รองลงมาผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.39, S.D = 0.60)   สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถสั่งการ และชี้แนะผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน ( X = 4.32, S.D 
= 0.63)    
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ตารางท่ี 4.12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของ 
                      ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดาน 
                   การควบคุม ในภาพรวมและรายขอ 

 

ดานการควบคุม 
n = 348 

X  S.D. 
ระดับ

กระบวนการ 
1. ผูบริหารควบคุม และนิเทศการปฏิบัติงานของคณะครู 4.40 0.60 มาก 

2. ผูบริหารทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.60 มาก 

3. ผูบริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 4.41 0.63 มาก 

4. ผูบริหารประชุมชี้แจง และสรางความเขาใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

4.33 0.59 มาก 

5. ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.43 0.63 มาก 

6. ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน 4.35 0.66 มาก 

7. ผูบริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูท่ีมีสวน
เก่ียวของไดทราบ 

4.48 0.63 มาก 

8. ผูบริหารสามารถลดความขัดแยงท่ีเกิดภายในหนวยงาน 4.45 0.64 มาก 

รวม 4.41 0.39 มาก 
  

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33             

มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ดานการควบคุม ในภาพรวม อยู ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D = 0.39)                    
เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดทราบ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.48, S.D = 0.63)   รองลงมาผูบริหารสามารถลดความขัดแยงท่ีเกิดภายใน
หนวยงาน ( X = 4.45, S.D = 0.64)   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารประชุมชี้แจง และสราง
ความเขาใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ( X = 4.33, S.D = 0.59)    
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ตอนท่ี 4  ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน            
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) 

 
ตารางท่ี 4.13  ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 

 
ทักษะการบริหาร 

กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
รวม 

 
ระดับ

ความสัม
พันธ 

ดานการ
วางแผน    

ดานการ
จัด

องคการ   

ดานการ
เปนผูนํา 

ดานการ
ควบคุม     

ทักษะดานความคิดรวบยอด .431** .236** .309** .339** .671** ปาน
กลาง 

ทักษะดานมนุษย .474** .271** .397** .391** .730** สูง 
ทักษะดานเทคนิค .543** .404** .344** .460** .771** สูง 
ทักษะดานการศึกษาและ
การสอน 

.465** .369** .292** .480** .740** สูง 

ทักษะดานความรูความคิด   .648** .417** 4.29** .569** .799** สูง 
รวม .636** .422** .438** .554** .923** สูงมาก 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

 จากตารางท่ี  4.13 พบวา  
 ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวก ระดับ
ความสัมพันธสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = .923) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานความคิดรวบยอด มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (r = .671) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานมนุษย มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = .730) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานเทคนิค มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = .771) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานการศึกษาและการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับ
กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ท่ีระดับ 0.01 (r = .740) 
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ทักษะการบริหาร ทักษะดานความรูความคิด มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
(r = .799) 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผูวิจัยทําการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
โดยผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ทักษะดาน
ความรูความคิด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาทักษะดานการศึกษาและการสอน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ ทักษะดานมนุษย  

5.1.2 ผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา 
ดานการควบคุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานการจัดองคการและ ดานการเปนผูนํา สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวางแผน  

5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวก ระดับความสัมพันธสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.92) เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานความคิดรวบยอด มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (r = 0.67) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานมนุษย มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.73) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานเทคนิค มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.77) 

ทักษะการบริหาร ทักษะดานการศึกษาและการสอน มีความสัมพันธทางบวกกับ
กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ท่ีระดับ 0.01 (r = 0.70) 
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ทักษะการบริหาร ทักษะดานความรูความคิด  มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
(r = .799) 

 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

5.2.1 ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก การท่ีผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เก่ียวกับความคิดรวบยอด ความสัมพันธ เทคนิคในการบริหารงาน
จัดการการศึกษาและการสอนรวมถึงความรูความคิดในการบริหารจัดการเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการ
บริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอวยพร รัตนไพฑูรย (2546) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ทักษะ
การบริหารของผูชวยผูบริหารผลการวิจัยพบวา ผูชวยผูบริหารมีระดับความสามารถดานทักษะการ
บริหารอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษณะ สุพงศ (2543) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัยพบวาผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ทักษะดานความรูความคิด มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้แสดงใหเห็น
วาขาราชการครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการบริหารงานสถานศึกษา มี
ความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหกับบุคลากร รองลงมาทักษะดานการศึกษาและการสอน ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาขาราชการครูมีความ
คิดเห็นวาผูบริหารมีการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน และสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหสามารถทําผลงานทางวิชาการ  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทักษะดานมนุษย 
ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาขาราชการครูมีความคิดเห็นผูบริหารไมสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางรวมถึงการ
สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหนวยงานตนสังกัดไดอยางถูกตองนอย ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจัยของสัมพันธ ทรัพยแตง (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของ
ผูบริหาร สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา ทักษะดานมนุษยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 

5.2.2 ผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในภาพรวม อยูในระดับมาก การท่ีผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปน
เพราะวากระบวนการบริหารเรื่องของการวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนํา และการควบคุม ของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาไดดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสายรุง  ปลั่ งกลาง (2547) ได ศึกษาวิจัยเรื่อง 
กระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย อยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวาทินี  สลีออน (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสอง
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ภาษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาเอกชน ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานการควบคุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
กระบวนการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูท่ีมีสวน
เก่ียวของไดทราบและสามารถลดความขัดแยงท่ีเกิดภายในหนวยงาน รองลงมาดานการจัดองคการ
และดานการเปนผูนํา ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาผูบริหารไดมีกระบวนการจัดวางกรอบและแนวปฏิบัติงาน
ภายในองคกร เปนท่ียอมรับของทุกคนและสามารถปฏิบัติไดจริง รวมถึงผูบริหารสามารถ สื่อสารท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหผู ใตบั งคับบัญชาเขาใจไดอยาง ผูบริหารเปนแบบอยางในการทํางาน ท่ีดี กับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ  รวมถึงผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวางแผน ท้ังนี้
แสดงใหเห็นวาแผนงานท่ีวางไวไมสามารถปฏิบัติไดจริงอยางครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

5.2.3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวก ระดับความสัมพันธสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.92) ท้ังนี้แสดงให
เห็นวาทักษะการบริหารของผูบริหารสงผลตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยโจเซฟ แอนโทนี่ มาราฟโน 
(Joseph Anthony Marafino, 2005) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูทักษะการบริหารงานของครูใหญ
โรงเรียนประถมศึกษาโดยประเมินจากศูนยทักษะของ NASSPขอคนพบแสดงใหเห็นวามีความ
สอดคลองกันสูงในระดับทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานจริงงานวิจัยนี้สนับสนุนเครื่องมือของ
ศูนยการประเมินจาก NASSP วาเปนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมี
ระดับความสัมพันธปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.67) ท้ังนี้แสดงใหเห็นวา
ทักษะดานความคิดรวบยอดมีความสัมพันธตอกระบวนการบริหารนอยกวาทักษะดานมนุษย ทักษะ
ดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษาและการสอน และทักษะดานความรูความคิด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของทิลลอทสัน (Tillonson, 1996 อางถึงใน สมสมัย  ผลารักษ, 2552) การวิเคราะหทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาระดับสูง
ของวิทยาลั ย เท็ ก ซัส  (Texas Association of College And University Student Personnel 
Administrators: TACUSPA)  ซ่ึงไดศึกษาความสําคัญของทักษะท้ัง 3 ดาน ตามทฤษฎีของ แคทซ ไดแก 
ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย และทักษะทางความคิดรวบยอด จากนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา
ระดับสูง ผลการวิจัยพบวา ทักษะท่ีมีความสําคัญรองลงมาไดแก ทักษะทางความคิดรวบยอด ซ่ึงดานท่ีมี
ความสัมพันธสูง ทักษะดานการศึกษาและการสอน ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานความรู
ความคิด มีความสัมพันธทางบวกกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.74) (r = 0.73) (r = 0.77) (r = 0.79) 
ตามลําดับ ท้ังนี้แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรภายในสถานศึกษา มีการนําวิธีการใน
การสรางขวัญและกําลังใจตําหนิติชมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ ผูบริหารจัดหาวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสื่ออุปกรณ เครื่องมือและ
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เทคโนโลยีกับบุคลากรเปนอยางดี การพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน ใหการ
สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทําผลงานทางวิชาการ มีความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
สถานศึกษา สามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหกับบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
   5.3.1.1  ผลการวิเคราะหทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา 
                                1. ทักษะดานความคิดรวบยอด ในเรื่องของผูบริหารแกไขปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรจัดระบบขจัดความขัดแยง
ภายในสถานศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
                                2. ทักษะดานมนุษย ในเรื่องของผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
และสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหนวยงานตนสังกัดไดอยางถูกตอง คาเฉลี่ย
ต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารกําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการบริหารจัดการอยางเครงครัด
เพ่ือสรางประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
                                3. ทักษะดานเทคนิค ในเรื่องของผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ มาใชในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารพัฒนา อบรม เสริมทักษะความรู
ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน ในเรื่องของผูบริหารพัฒนาตนเองให
มีความรูและนํามาใชในพัฒนากระบวนการเรียนการสอน คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารพัฒนาความรู
อยางตอเนื่องและนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5. ทักษะดานความรูความคิด ในเรื่องของผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ี
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษาใหเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนของสถานศึกษา 4 
   5.3.1.2  ผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา  

1. ดานการวางแผน ในเรื่องของแผนงานท่ีวางไวสามารถปฏิบัติไดจริง
อยางครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรกําหนดมาตรการในการดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของสถานศึกษาและเปนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการจัดองคการ ในเรื่องของผูบริหารมีการจัดโครงสรางท่ีกระจาย
อํานาจและสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารควรมีระบบในการจัด
โครงสรางโดยคํานึงถึงความสอดคลองหลักประชาธิปไตย รวมถึงการกระจายอํานาจ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ดานการเปนผูนํา ในเรื่องของผูบริหารสามารถสั่งการ และชี้แนะ
ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรผูบริหารควรวางมาตรการในการสั่งการ และ
แนะนําแนวทางใหการทํางานไดอยางถูกวิธีเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

4. ดานการควบคุม ในเรื่องของผูบริหารประชุมชี้แจง และสรางความ
เขาใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารมีการประกาศ 
ประชาสัมพันธ ชี้แจง และสรางความเขาใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู อยางโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
   2. ควรมีพัฒนากลยุทธการพัฒนาทักษะทางการบริหารเพ่ือเปนแนวทางในการนบริหาร
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
************************************* 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาเรื่องความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย
แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของครูตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหในครั้งนี ้
  
        

 
 
 
 

                                                            นางสาวอัจฉรา  คําพูล 
                                                            นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                                        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา           
              มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
 
1. เพศ         ชาย                                      หญิง 
 
2. อายุ (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1ป) 
  1    ต่ํากวา 30 ป    2    31- 40 ป 
  3    41-50 ป    4    มากกวา 50 ป 
 
3. ระดับการศึกษา 
        1    ปริญญาตรี    2    ปริญญาโท 
   3    ปริญญาเอก    4     อ่ืนๆ ระบุ……………………… 
 
4. กลุมสาระท่ีสอน  
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
5.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 
  1    นอยกวา 5 ป    2    5-10 ป 
  3    11-15 ป    4     มากกวา 15 ป 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นของครูตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 
คําชี้แจง  โปรดอานคําถามแตละขอโดยละเอียด แลวพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีทานปฏิบัติงานอยู
มีทักษะการบริหารแตละดานอยูในระดับ แลวทําเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทานโดยใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

5   หมายถึง   มีทักษะการบริหารระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีทักษะการบริหารระดับมาก 
3  หมายถึง    มีทักษะการบริหารระดับปานกลาง 
2   หมายถึง   มีทักษะการบริการระดับนอย 
1   หมายถึง   มีทักษะการบริหารระดับนอยท่ีสุด 
 

 
ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด 

1. ผูบริหารสามารถมองเห็นภาพโดยรวมของ
สถานศึกษาไดอยางชัดเจน 

     

2. ผูบริหารสามารถกําหนดโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     

3. ผูบริหารทราบถึงความขัดแยงในสถานศึกษาท่ี
สงผลกระทบตอการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายใน
สถานศึกษา 

     

5. ผูบริหารสามารถวางแผนงานของสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมาย 

     

6. ผูบริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถานศึกษาท่ีจะสงผลกระทบตอสถานศึกษา 

     

7. ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหาร
สถานไดทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

     

8. ผูบริหารสามารถกําหนดขอบขายงานบทบาท
หนาท่ีของหนวยงานยอยๆและบุคลากรของ
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสมชัดเจน 
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ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
2.  ทักษะดานมนุษย      

1.  ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารทราบถึงพฤติกรรมความตองการและความ
คาดหวังของบุคลากรในสถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

     

5. ผูบริหารใหผลประโยชนความกาวหนาแกบุคลากร
ในสถานศึกษาดวยความยุติธรรม 

     

6. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่ง
การใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนหนวยงานตนสังกัดไดอยางถูกตอง  

     

7. ผูบริหารใชวิธีการในการสรางขวัญและกําลังใจ
ตําหนิติชมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ 

     

8. ผูบริหารสามารถเปนประธานในการประชุมและ
ดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยมี
บรรยากาศดีแกผูใตบัญชา 

     

9. ผูบริหารสามารถทํางานรวมกับบุคลากรใน
สถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จ 

     

3. ทักษะดานเทคนิค 
1. ผูบริหารสามารถนําความรู ความชํานาญ ความ

เชี่ยวชาญ มาใชในการปฏิบัติงาน 
     

2. ผูบริหารสามารถนําวัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการ
ตางๆ มาใชในการบริหารจัดการ 

     

3. ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําในการใหคํา
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน 

     

4. ผูบริหารแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชสื่ออุปกรณ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีกับบุคลากรเปนอยางดี 

     

5. 
 

ผูบริหารจัดหาวัสดุอุปกรณมาใชในการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
6. ผูบริหารสามารถชวยเหลือและแกปญหาทาง

วิชาการใหกับครู 
     

4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน 
1. ผูบริหารพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความ

ตองการของทองถ่ิน 
     

2. ผูบริหารมีทักษะในการใหคําแนะนําดานการบริหาร
หลักสูตรแกบุคลากรในสถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทํา
ผลงานทางวิชาการ 

     

5. ผูบริหารมีการเตรียมความพรอมสนับสนุน
ชวยเหลือบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ 

     

6. ผูบริหารติดตามการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา 
เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานในสถานศึกษา 

     

7. ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรูและนํามาใชใน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

     

8. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

     

9. ผูบริหารนิเทศ ใหคําแนะนําดานการสอน แก
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

5. ทักษะดานความรูความคิด 
1. ผูบริหารมีความสามารถในการใชความรู ความคิด 

ในการบริหารงานสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหาร
สถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
สถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารมีความสามารถในการนําความรูทาง
วิชาชีพมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหกับบุคลากร 
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ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
5. ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารไดอยาง

ชัดเจนเขาใจงาย โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย 
     

6. ผูบริหารเรียนรู ศึกษา คนควา เพ่ิมเติมและ
แสวงหาความรูใหมๆเพ่ือพัฒนางาน 

     

7. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

     

8. ผูบริหารกําหนดและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
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โปรดอานคําถามแตละขอโดยละเอียด แลวพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีทานปฏิบัติงานอยู มี
กระบวนการบริหารแตละดานอยูในระดับ แลวทําเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทานโดยใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของครูตอกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย ( √ ) ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยใชเกณฑระดับความ
คิดเห็น ดังนี้ 

5   หมายถึง   มีกระบวนการบริหารระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีกระบวนการบริหารระดับมาก 
3  หมายถึง    มีกระบวนการบริหารระดับปานกลาง 
2   หมายถึง   มีกระบวนการบริหารระดับนอย 

          1   หมายถึง   มีกระบวนการบริหารระดับนอยท่ีสุด 
 

 
ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ดานการวางแผน 

1. ผูบริหารสามารถวางแผนงานไดสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายของ
โรงเรียน 

     

2. 
 

แผนงานของสถานศึกษามีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนและเหมาะสม 

     

3. 
 

แผนงานท่ีวางไวสามารถปฏิบัติไดจริงอยาง
ครบถวนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

     

4. ผูบริหารมีการวางแผนดานการบริหารงาน ท้ังแผน
ประจําป แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

     

5. 
 

ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ 

     

6.  แผนงานของสถานศึกษาสามารถดําเนินการให
สําเร็จในชวงเวลาท่ีกําหนด 

     

ดานการจัดองคการ      
1. ผูบริหารมีการจัดโครงสรางท่ีกระจายอํานาจและ

สอดคลองกับหลัก ประชาธิปไตย 
     

2. ผูบริหารออกแบบโครงสรางองคกรท่ีคลองตัวทําให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ
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ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ประสานงาน 

3. ผูบริหารออกแบบโครงสรางองคการ มีความ
เหมาะสมและชัดเจนเอ้ือตอการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

     

4. ผูบริหารสามารถสั่งการ ชี้แนะ อยางชัดเจน ให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

5. ผูบริหารสามารถ สื่อสารท่ีชัดเจนเพ่ือให
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจไดอยาง 

     

6.  ผูบริหารจัดวางกรอบและแนวปฏิบัติงานภายใน
องคกร เปนท่ียอมรับของทุกคนและสามารถปฏิบัติ
ไดจริง 

     

ดานการเปนผูนํา   
1. ผูบริหารสามารถใหการใหคําแนะนําและนิเทศครู

ไดอยางชัดเจน เขาใจงาย 
     

2. ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. ผูบริหารสามารถสั่งการ และชี้แนะผูใตบังคับบัญชา
ในการทํางาน 

     

4. ผูบริหารมีการสั่งการ สื่อสารท่ีชัดเจนให
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจไดอยาง 

     

5. ผูบริหารเปนแบบอยางในการทํางานท่ีดีกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

     

6. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชาทุก
ระดับ 

     

ดานการควบคุม 
1. ผูบริหารควบคุม และนิเทศการปฏิบัติงานของคณะ

ครู 
     

2. ผูบริหารทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

     

3. ผูบริหารกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
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ขอท่ี 

 
ทักษะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับทักษะการบริหาร 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
4.  ผูบริหารประชุมชี้แจง และสรางความเขาใจในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
     

5. ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

6. ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน      
7. ผูบริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูท่ีมี

สวนเก่ียวของไดทราบ 
     

8. ผูบริหารสามารถลดความขัดแยงท่ีเกิดภายใน
หนวยงาน 
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ภาคผนวก ข 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
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ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธของทักษะการบริหารกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 

 

 

ขอท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

ผลรวม คา IOC คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 
 

คนท่ี 3 
 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 0 +1 +1 2 0.67 

1.4 0 +1 +1 2 0.67 

1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
1.6 0 +1 +1 2 0.67 

1.7 +1 +1 +1 3 1.00 
1.8 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 
2.5 0 +1 +1 2 0.67 

2.6 0 +1 +1 2 0.67 

2.7 0 +1 +1 2 0.67 

2.8 0 +1 +1 2 0.67 

2.9 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 0 +1 +1 2 0.67 
3.5 0 +1 +1 2 0.67 
3.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 0 +1 +1 2 0.67 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
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ขอท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

ผลรวม 
คา 
IOC 

คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 
 

คนท่ี 3 
 

4.3 +1 +1 +1 3 100 
4.4 0 +1 +1 2 0.67 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 
4.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.7 +1 +1 +1 3 1.00 
4.8 +1 +1 +1 3 1.00 
4.9 +1 +1 +1 3 1.00 
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 +1 +1 +1 3 1.00 
5.3 0 +1 +1 2 0.67 
5.4 +1 +1 +1 3 1.00 
5.5 0 +1 +1 2 0.67 
5.6 0 +1 +1 2 0.67 
5.7 +1 +1 +1 3 1.00 
5.8 +1 +1 +1 3 1.00 

 รวม 0.88 
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ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตอนท่ี 3 กระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 

ขอท่ี 
ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

ผลรวม 
คา 
IOC 

คนท่ี 1 
 

คนท่ี 2 
 

คนท่ี 3 
 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 0 +1 +1 2 0.67 
1.6 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 0 +1 +1 2 0.67 
2.5 0 +1 +1 2 0.67 
2.6 0 +1 +1 2 0.67 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 0 +1 +1 2 0.67 
3.5 0 +1 +1 2 0.67 
3.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 0 +1 +1 3 1.00 
4.3 +1 +1 +1 3 1.00 
4.4 0 +1 +1 2 0.67 
4.5 0 +1 +1 2 0.67 
4.6 0 +1 +1 2 0.67 
4.7 0 +1 +1 2 0.67 
4.8 +1 +1 +1 3 1.00 

 รวม 0.87 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.962 40 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.964 26 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผูเช่ียญชาญ 
  
1. ผศ.ดร.สุวรรณา   จุยทอง อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    

ในพระบรมราชูปถัมภ 
2. นางสมหทัย   กรองจิตต ผู อํานวยการโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกาเขต 33  
3. นายวสันต   คําเกลี้ยง ผู อํานวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 33 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ –นามสกุล อัจฉรา  คําพูล 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2523 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ีอยูปจจุบัน 134 ห มู ท่ี  1 ตําบลห วยไผ  อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2554 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรม-ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2553 
 
พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน 

 
โรงเรียนตรีภัทร อําเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนเปรมฤทัย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร   

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครูผูชวย โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  
ท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 43 หมู 17 ตําบลกาบเชิง  

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  32210 
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