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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค  เพื่อทราบทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนางาน  เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของทักษะ
การบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และ หัวหนางาน
และ   เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ขอมูลในการศึกษาวิจัย
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The purposes of this research were to understand Administrative Skills of the Secondary 
School Deputy Directors in accordance with the opinions of the Director and the Department Head,  to 
establish the differences between the Administrative Skills of the Deputy Director in accordance with 
the opinions of the Secondary School Director’s and the Department Head, and to know the direction 
of development of Administrative Skills of the Secondary School Deputy Directors.

The population consisted of nineteen schools and the data came from two different groups 
from each school. The first group consisted of three Directors per school, and the second group 
consisted of three Department Heads per school.  The average taken from each group was used in the 
analysis.

The researcher has developed the questionnaires relevant to The Deputy Director 
Administrative Skill, and collected data through interview and completion of the questionnaires from 
the Directors of the school.

The statistics used in analysis were the arithmetical mean. (Χ  ), standard deviation ( S.D. ), and 
finding the average of those by using the  z -Test.

The result of the study shows that:
1. The Secondary School Deputy Directors have the ability of Administrative Skills at the

average of 3.60 ( Χ  = 3.60), and have the Standard Deviation of  .49 (S.D.  = .49). The result was high.
2. The Secondary School Deputy Director’s opinions had the Statistic Significant of

.01 and was higher than the Department Head Group
3. The Solution Strategy that is recommended to improve the School Deputy Director’s

Administrative Skills, were  to rotated their task, practical training prior to the appointment, 
observation, and to attend workshops and training seminars.
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บทท่ี 1
บทนํา

การศึกษาเปนเครื่องมือ และหัวใจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     เพื่อใหมี
คุณภาพ   สามารถพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ   และ       เจริญกาวหนาทัดเทียมกับ
อารยประเทศ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความ
สามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ คานิยม  และ คุณธรรมของบุคคลตั้งแตเร่ิมตนตอเนื่องไปใน
ทุกชวงอายุตลอดชีวิต  การพัฒนาดังกลาวทําใหบุคคลมีคุณสมบัติที่เปนปจจัย  และ พลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ   สังคม วัฒนธรรม และการเมือง   จากการที่สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ไมวาจะดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ และการแขงขันทาง
ดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง  คุณภาพของประชากรก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นดวย    หลายประเทศ
ไมวาจะเปนประเทศที่เจริญกาวหนาแลว หรือประเทศที่กําลังพัฒนาตางตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษาไดทุมเทกําลังทั้งในแงความคิด และทรัพยากรของประเทศ เพื่อการปฏิรูปหรือ
พัฒนาการศึกษา     เพื่อสะสมพลังอํานาจใหประเทศสามารถพึ่งตนเอง ใหอยูรอดหรือแขงขันกับ
ผูอ่ืนได1 รัฐบาลไทยทุกสมัยจึงใหความสําคัญในการจัดและการพัฒนาทางการศึกษา  โดยมีการ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และกําหนดนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประชากร
ตลอดมา ปจจุบันมีบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พ.ศ. 2540  ในหมวด  5 
แนวนโยบายแหงรัฐ  วา“รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรมจัดใหมกีฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาแหงชาต ิ ปรับปรงุการศกึษาใหสอดคลอง
กบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยว
กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ สนบัสนนุ
การคนควาวจิยัในศลิปวทิยาการตาง ๆ เรงรัดพฒันาวทิยาศาสตร   และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ประเทศ  พัฒนาวชิาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ2”   จึงได
มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ซ่ึงไดบัญญัติความมุงหมายของการจัด

                                                 
      1 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ระบบการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2540) ,  51.
     2 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540, พมิพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพการ
ศาสนา , 2541) , 19.
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การศึกษาวา  “ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ   สติปญญา   
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข3”  ตามแนวความคิดที่ยึด  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองค
รวม  และใหความสําคัญในการพัฒนาที่สมดุล4 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ  
ทุกหนวย   โดยเฉพาะโรงเรียนจะตองดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐ       
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข    ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงมีภาระหนาที่สําคัญที่จะตอง
บริหารจัดการใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกๆดาน  
และบุคคลที่ถือไดวาเปนกําลังสําคัญของผูบริหารโรงเรียนก็คือผูชวยผูบริหาร  ซ่ึงหากผูบริหาร
คนใดมีผูชวยผูบริหารที่สมบูรณดีพรอมทุกประการคือมีความรูความสามารถและมีทักษะในการ
บริหารยอมคาดหวังไดวา  โรงเรียนนั้นยอมจะบรรลุผลตามเปาหมายได   และในทางกลับกันหาก
ผูชวยผูบริหารมีความรูความสามารถหรือมีทักษะการบริหารไมเพียงพอ โรงเรียนนั้นยอมจะมี
ปญหาในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษาโดยทั่วไปมีการจัดองคการบริหารของ

โรงเรียนประกอบดวยบุคลากรสองสายงาน คือ สายงานบริหารประกอบดวย ผูบริหารกับผูชวยผู
บริหาร  และ สายงานการสอน คือ ครูปฏิบัติการสอน  ผูชวยผูบริหารจะเปรียบเสมือนผูบริหาร
ระดับกลางที่จะเปนผูรับมอบหมายงานและนโยบายของผูบริหารไปดําเนินการใหบรรลุผลตาม
เปาประสงค   ผูชวยผูบริหารจึงเปนบุคคลที่จะตองมีความรูความเขาใจในงานตางๆ และ มีทักษะ
การบริหาร อยางเพียงพอตอการบริหารและจัดการตอการปฏิบัติงาน  เชน    ภาวะผูนํา    วิสัยทัศน    
มนุษยสัมพันธ    การทํางานเปนทีม   การแกไขความขัดแยง  การตัดสินใจ เปนตน   จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานในภาระหนาที่ใหประสบความสําเร็จ   และ บรรลุเปาประสงคของโรงเรียนไดดวยดี 
ในการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานบริหารนั้นกรมสามัญศึกษาจะกําหนด
หลักเกณฑ  และ  วิธีการในการสรรหาโดยการคัดเลือก และ สอบคัดเลือกในที่นี้จะกลาวถึงการ

                                                 
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2542) , 5.
4 สํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่เกา  พ.ศ. 2544-2549 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว,2544), ข.
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สรรหาบุคคลเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูบริหาร โดยสังเขป  ดังนี้
กอนป  พ.ศ. 2537 การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานบริหารใน

ตําแหนงผูชวยผูบริหารนั้น  เมื่อโรงเรียนมีปริมาณงานถึงเกณฑตามที่คณะกรรมการขาราชการครู 
(ก.ค.) กําหนด  ผูบริหารโรงเรียนสามารถคัดเลือกขราชการครูตามความเห็นชอบของผูบริหาร
แลวเสนอรายชื่อและรายงานคุณสมบัติ พรอมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยผูบริหารตอ
กรมสามัญศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  วิธีการดังกลาวนี้จะมีทั้งผลดีและผลเสียในการ
บริหาร และการดําเนินงานของโรงเรียนพอสรุปไดดังนี้  ขอดี  คือ   ผูชวยผูบริหารจะสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดเปนอยางดี เพราะผูบริหารสามารถสรรหาผูชวยผูบริหารดวยตนเอง
จากขาราชการครูที่มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ   มีความรูความสามารถ มีประสบการณ มี
ทักษะการบริหาร  เชน     ดานความเปนผูนํา    ความสัมพันธตอผูรวมงาน   การทํางานเปนทีม   
การใชเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน  การแกไขความขัดแยง และการตัดสินใจ เปนตน สวนขอ
เสียของวิธีนี้ คือ หากผูบริหารสงเสริมเฉพาะพรรคพวกของตน   ไมเปดโอกาสใหผูมีความรูความ
สามารถไดเปนผูชวยผูบริหาร จะทําใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น หรือเปนการใชระบบอุปถัมภ
มากโดยไมคํานึงถึงดานคุณธรรมจะสงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนได

ตั้งแต พ.ศ. 2537 เปนตนมา กรมสามญัศกึษาไดปรับปรงุ หลักเกณฑและวธีิการในการสรร
หาบคุคลเขาสูตาํแหนงในสายงานการบรหิาร  ในตาํแหนงผูชวยผูบรหิาร จากหลกัเกณฑและวธีิการ
สรรหาแบบเดิมที่ใหผูบริหารสรรหาขาราชการครูที่มีความรูความสามารถในโรงเรยีนโดยผูบรหิาร
เสนอชือ่พรอมคณุสมบตั ิความสามารถและผลการปฏบิตังิานเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง     เปนวธีิ
การคัดเลือกจากสอบวัดความรู   การประเมินภูมิหลังและการสัมภาษณ แลวใชคะแนนเปนเกณฑ
การตัดสิน เปนการเปดโอกาสใหบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑไดสมัครเขาคัดเลือก วิธีการนี้  
มีขอดี   คือ มีความเปนธรรมเพราะเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด
สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกได ซ่ึงผูที่จะเปนผูผานการคัดเลือก  คือผูที่สามารถสอบวัดความ
รูไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ผานการประเมินภูมิหลัง ไดแก ประสบการณการปฏิบัติที่ผานมา 
เชน อายุราชการ  จํานวนการเขารับการฝกอบรม  จํานวนรางวัลของผลการปฏิบัติงาน  การเปน
กรรมการเพื่อปฏิบัติงานในระดับตางๆเปนตน และผานการสอบสัมภาษณ ซ่ึงเปนการประเมิน
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทวงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน  เปนตน สวนขอเสียนั้น   หากเครื่อง
มือ และ กระบวนการในการคัดเลือกไมมีคุณภาพพอ  การคัดเลือกผูที่สอบผานเกณฑเขาสู
ตําแหนงอาจเปนผูมีความรูดีแตอาจจะมีทักษะการบริหารไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณ
ภาพไดเทาที่ควร  เนื่องจากการสอบจะวัดดานความรูเปนสวนมาก  สําหรับทักษะการบริหารจํา
เปนจะตองไดรับการฝกปฏิบัติ หรือมีประสบการณตรงมาแลวซ่ึงจะวัดดวยแบบทดสอบไดยาก  
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นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนอีก เชน ขอจํากัดเรื่องเวลาและประเด็นในการสัมภาษณ  การ
ประเมินดานเอกสารหลักฐานที่ตองใชดุลยพินิจของผูประเมิน เปนตน ดังนั้น การประเมินดาน
ทักษะการบริหารจึงกระทําไดยาก  เชน ทักษะดานเทคนิค (technical skill)   ทักษะดานมนุษย 
(human skill) ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skill) และทักษะดานผูนํา(leadership skill)  เปนตน

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธประสบกับปญหาดังกลาวขางตน
เนื่องจากการเปลี่ยนผูชวยผูบริหารอยูเสมอ ซ่ึงมีสาเหตุจากการที่ผูชวยผูบริหารเกษียณอายุราชการ 
หรือโยกยายกลับภูมิลําเนาของตนหรือไปดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ขนาดใหญขึ้น และมีการ
แตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงผูชวย
ผูบริหารหลายตําแหนงในหลายโรงเรียน นั้นผูที่ไดรับการแตงตั้งอาจมีประสบการณเกี่ยวกับ
โรงเรียนแหงใหมนอย จําเปนจะตองใชทักษะการบริหารดานตางๆ   ในการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูรวมงานทุกๆระดับ ถาผูไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชวยผูบริหารมีทักษะการบริหารไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ จะอาจมีผลตอประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน   จากการสํารวจขอมูลสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ   ในชวง 10 ป
ตั่งแต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2544  พบวามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งบุคคลใหผูชวยผูบริหารโรง
เรียนหลายตําแหนง   ดังนี้  โรงเรียนขนาดใหญ  4 โรงเรียน  มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหาร   
15   คน  โรงเรียนขนาดกลาง  8  โรงเรียน  มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหาร  31  คน  โรงเรียน
ขนาดเล็ก 4  โรงเรียน  มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหาร  7  คน    มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนง
ผูชวยผูบริหารรวม   53   คน   เมื่อเปรียบเทียบในชวง  5 ป  ระหวางป พ.ศ.  2535 – 2359  กับ ชวง 
ป พ.ศ. 2540- 2544 ปรากฏวาในชวง  5  ป หลัง ( พ.ศ. 2540-2544)      มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผู
บริหารมากกวาในชวง 5 ป แรก (พ.ศ. 2535-2539)  ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ  4  โรงเรียน  มีการ
แตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหารในชวง  5  ป หลัง มากกวาชวง  5 ปแรก  จํานวน    5   คน   โรงเรียน
ขนาดกลาง 8 โรงเรียน  มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหาร ในชวง  5 ปหลังมากกวาชวง  5 ปแรก   
จํานวน    5  คน   โรงเรียนขนาดเล็ก 4  โรงเรียน  มีการแตงตั้งโยกยายผูชวยผูบริหาร ในชวง  5  ป
หลังมากกวา ชวง  5 ปแรก   จํานวน   5   คน    มีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงผูชวยผูบริหารรวม
ในชวง 5  ป หลังมากกวาชวง  5 ปแรก จํานวน  5  คน  15 คน รายละเอียดตาม  ตารางที่ 1   หนา 6

สําหรับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  นั้น ในปการศึกษา 2542  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ได
ดําเนินการประเมินโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2539   
กลาวโดยสรุปดังนี้ ผลจากการประเมินดังกลาวมีเกณฑแบงระดับมาตรฐานคุณภาพเปน  5  ระดับ 
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จากระดับ 1 มีการปฏิบัติตามเกณฑนอย  ถึง ระดับ 5  มีการปฏิบัติตามเกณฑครบถวน  ซ่ึงแสดง
ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีผลการปฏิบัติงานใน  7 หมวดงานคือ (1) งานบริหาร
ทั่วไป  (2) งานธุรการ (3) งานวิชาการ (4) งานปกครองนักเรียน  (5) งานบริการ (6) งานโรงเรียน
กับชุมชน  (7)  งานบริหารอาคารสถานที่5      มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ กลุมโรงเรียนขนาดใหญ
ผลการปฏิบัติอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยสูง 4.12  หรือรอยละ 82.20   เปนคะแนนสูงสุด  กลุม
โรงเรียนขนาดกลาง ผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 3.76 หรือรอยละ  75.20 
เปนคะแนนลําดับที่สอง      กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก  ผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคะแนน
เฉล่ีย 3.56  หรือ  รอยละ 71.20    เปนคะแนนต่ําสุด เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งจังหวัดมีคาเฉลี่ย
ของทุกหมวดงานทุกโรงเรียนเทากับ  3.81  หรือ รอยละ  76.20  รายละเอียดดังตารางที่  2  หนา  7    

จากผลการประเมินนั้น กลาวไดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ยังอยูในระดับที่ควรไดรับการแกไขและพัฒนา
ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น หากไมไดรับการแกไข อาจจะเกิดการสะสมกลายเปนปญหาที่ใหญขึ้น แก
ไขยากขึ้น   ทําใหการบริหารงานในโรงเรียนอาจขาดประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
และอาจไมบรรลุตามเปาประสงคของโรงเรียน ผลการประเมินดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน ลักษณะขององคกร   สภาพแวดลอม   บุคลากร  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
งาน  และความสามรถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีภาระกิจในงาน
ที่ตองรับผิดชอบจํานวนมากจึงจําเปนตองมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรของโรงเรียน  โดย
เฉพาะอยางยิ่งผูชวยผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูบริหารระดับกลางของโรงเรียนเปนผูรับนโยบาย
ของผูบริหารไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนจึงตองอาศัยความรูความสามารถ
ของตนอยางมากในการบริหารจัดการ ตองสัมพันธกับคนหลายฝาย ตองมีวิสัยทัศน และตองมี
ภาวะผูนํา กลาวไดวา ผูชวยผูบริหารโรงเรียนตองมีทักษะการบริหาร คือทักษะดานเทคนิค  
(technical skill)  ทักษะดานมนุษย   (human skill)   ทักษะดานมโนภาพ   (conceptual skill) 
ทักษะดานผูนํา  (leadership skill)     ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

                                                 
5 กรมสามัญศึกษา , เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539) , 1.
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ตารางที่    1    แสดงจํานวนผูชวยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งโยกยาย ป พ.ศ. 2535 – 2544
                      โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โรงเรียน                         จํานวนผูชวยผูบริหารที่แตงตั้ง  (คน)   /   ป

     ชื่อ  / (จํานวนผูชวยผูบริหาร     ขนาด    พ.ศ. 2535-2539 พ.ศ. 2540-2544       รวม     หมายเหตุ
1.หัวหิน                             ( 4  ) 2 4 6

2.สามรอยยอดวิทยาคม      ( 4 ) 2 2 4

3.ประจวบวิทยาลัย             ( 4 ) - 4 4

4.บางสะพานวิทยา             ( 4 )

ข น า ด
ใหญ

1 - 1

รวม (โรงเรียนขนาดใหญ) 5 10 15
5.หนองพลับวิทยา             ( 1 ) - 1 1

6.เมืองปราณบุรี                 ( 3 ) 6 7 13

7.เตรียมอุดมฯปราณบุรี     ( 3 ) 1 3 4

8.กุยบุรีวิทยา                     ( 3 ) 1 3 4

9.ทับสะแกวิทยา               ( 3 ) 2 1 3

10.ชัยเกษมวิทยา               ( 1 ) 1 - 1

11.ธงชัยวิทยา                    ( 2 ) 1 3 4

12.บางสะพานนอยวิทยา   ( 1 )

ขนาด
กลาง

1 - 1

รวม(โรงเรียนขนาดกลาง) 13 18 31
13.หัวหินวิทยาคม                ( 1 ) - - -

14.ปากน้ําปราณวิทยา       ( 1 ) 1 2 3

15.รัชตวิทยาคม                 ( 1 ) - 1 1

16.ยางชุมวิทยา                  ( 1 ) - 1 1

17.อาวนอยวิทยานิคม        ( 1 ) 1 - 1

18.หวากอวิทยาลัย             ( 1 ) - 2 2

19.หวยยางวิทยา                ( 0 )

ขนาด
เล็ก

- - -

รวม(โรงเรียนขนาดเล็ก) 1 6 7

รวม( ทุก(19)โรงเรียน) 19 34 53

 ที่มา   :  สารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา   และ  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ตารางที่ 2       สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา
          กระทรวงศึกษาธิการ    จังหวัดประจวบคีรีขันธ      ปการศึกษา  2542
โรงเรียน

ชื่อ ขนาด
บริหาร
ทั่วไป

งาน
  ธุรการ

 งาน
วิชาการ

 งาน
ปกครอง
นักเรียน

 งาน
 บริการ

งาน
 โรงเรียน
กับชุมชน

งาน
  อาคาร
สถานที่

   เฉล่ีย

1.หัวหิน 3.96 4.26 4.42 3.56 3.86 4.28 4.04 4.05
2.สามรอยยอดวิทยาคม 4.02 4.01 4.02 3.76 3.88 4.42 4.01 4.02
3.ประจวบวิทยาลัย 4.56 4.42 4.26 4.24 4.22 4.56 4.24 4.36
4.บางสะพานวิทยา

ขนาด
ใหญ

4.52 4.46 4.24 3.93 4.27 3.35 3.65 4.05
     เฉลี่ย (โรงเรียนขนาดใหญ)   4.27 4.29 4.23 3.87 4.06 4.15 3.98 4.12
5.หนองพลับวิทยา 3.79 3.65 4.24 3.5 3.84 3.3 3 3.62
6.เมืองปราณบุรี 4.02 4.22 4.36 3.66 3.64 3.44 3.26 3.80
7.เตรียมอุดมฯปราณบุรี 4.25 4.25 3.68 4.02 3.86 4 3.64 3.96
8.กุยบุรีวิทยา 3.07 3.02 3.11 3.58 3.89 2.62 3.38 3.24
9.ทับสะแกวิทยา 4.22 4.46 4.02 4.26 4.04 4.01 3.51 4.07
10.ชัยเกษมวิทยา 3.71 4.02 3.72 4.07 3.33 3.4 3.57 3.69
11.ธงชัยวิทยา 4.36 3.39 4.76 3.64 3.33 3.95 4.13 3.94
12.บางสะพานนอยวิทยา

ขนาด
กลาง

3.93 4.39 3.92 3.07 4 3.4 3.78 3.78
เฉลี่ย(โรงเรียนขนาดกลาง) 3.92 3.93 3.99 3.72 3.74 3.51 3.53 3.76

13.หัวหินวิทยาคม 3.84 4.22 3.84 4.01 4.03 3.55 3.64 3.88
14.ปากน้ําปราณวิทยา 3.36 3.91 3.28 3.86 3.82 3.11 2.45 3.40
15.รัชตวิทยาคม 3.84 3.64 3.86 4.02 4.01 3.86 3.3 3.79
16.ยางชุมวิทยา 3.39 2.53 3.63 1.84 3.09 2.08 3.06 2.80
17.อาวนอยวิทยานิคม 4.02 3.85 2.81 3.33 3.83 4.56 4.35 3.82
18.หวากอวิทยาลัย 3.86 3.6 3.38 3.17 3.06 2.8 2.09 3.14
19.หวยยางวิทยา

ขนาด
เล็ก

3.88 3.86 4.02 3.46 3.28 3.06 4.02 3.65
เฉลี่ย(โรงเรียนขนาดเล็ก) 3.74 3.66 3.54 3.83 3.59 3.29 3.27 3.56
เฉล่ีย( ทุก(19)โรงเรียน) 3.98 3.96 3.92 3.81 3.79 3.65 3.59 3.81

 ที่มา : สารสนเทศ ปการศึกษา 2542   สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ .
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การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา มีหัวหนาสถานศึกษาไดแกครูใหญ  
อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด     และ     มีผูชวยผูบริหาร ไดแก 
ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการ จํานวน 1-4 คน ตามขนาดของโรงเรียน 
โดยมีโครงสรางการบริหาร   คือ     ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุด         ผูชวยผูบริหารเปน
ผูบริหารระดับกลาง  ครูอาจารยเปนระดับปฏิบัติการ6 ซ่ึงครูอาจารยบางคนจะไดรับมอบหมาย
หนาที่ใหเปนหัวหนางานในโรงเรียนดวย ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานของ
โรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาและริเริ่มงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย   
และเปนผูกําหนดนโยบาย  รับผิดชอบการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงมีภาระหนาที่หลายประการ
จึงจําเปนตองมีการมอบหมายงานและภาระหนาที่รับผิดชอบใหผูชวยผูบรหิารฝายตาง ๆ   เพือ่ให
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน       ผูชวยผูบริหารถือไดวาเปนผูบริหารระดับ
กลางของโรงเรียนซ่ึงเปนระดับที่มีความสําคัญ และเปนบุคคลที่มีผลตอความสําเร็จ       เนื่องจาก
ผูชวยผูบริหาร เปนผูรับนโยบายที่กําหนดจากผูบริหารระดับสูงมาแปลความหมายและถายทอด
เปนแผนปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนผูตัดสินใจเรื่องตางๆ ในการบริหารงานที่ไดรับมอบหมายนั้น และ
เปนผูลงมือปฏิบัติจริงในทุกเรื่องขององคการ    เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดขึ้นภายใตกรอบแหง
ประสิทธิภาพที่ไดสรางไวอยางดีแลว และขยายใหเกิดความสําเร็จที่สูงขึ้น7   ดังนั้น ในการบริหาร
โรงเรียนผูชวยผูบริหาร จึงเปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพ เปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนและตรงตามจุดประสงคของกรมสามัญ
ศึกษา     ดังนั้น  ผูชวยผูบริหารจะตองมีความรู  ความชํานาญ  สามารถทํางานสัมพันธกับบุคคล
หลายฝาย  ตองมีความสามารถในการนํา การทํางานเปนทีม และมีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่รับ
ผิดชอบเปนอยางดี เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความรูความสามารถ และ 
ความชํานาญในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารอาจจะมีมาพรอมกับประสบการณหรืออาจจะ
เรียนรูใหมก็ตามจะเปนประสบการณที่นําไปใชเมื่อมีโอกาสเขาสูตําแหนงผูบริหารอีกดวย ดังนั้น
จึงสมควรที่จะตองศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร    เพื่อนําไปสูการพัฒนา
บุคลากรสายงานการบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาตอไป

                                                 
6 กระทรวงศึกษาธิการ,กรมสามาญศึกษา, “การพัฒนาองคการและทักษะการสรางความ

คิดดานการบริหาร,”ในเอกสารประกอบความรูการอบรมเตรียมผูบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภา,2535), 134-139.
     7 ธงชัย  สันติวงษ , พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2535) , 47-48.
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ปญหาการวิจัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  19 โรง

เรียน จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน     16,966   คน    จํานวนครู-อาจารย    รวม    740    คน8  จัดการ
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กรมสามัญศึกษาคือสามารถพัฒนาคนใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ

จากรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกยายและแตงตั้งผูชวยผูบริหาร และผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมสามัญศึกษาตามที่กลาวไวในความเปนมากลาวขางตน เมื่อไดพิจารณา
แลว จะเห็นไดวา โรงเรียนมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ควรดําเนิน
การปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เนื่องจากมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง   มีคะแนน
เฉล่ีย 3.81 หรือรอยละ 76.20  ซ่ึงอาจมสีาเหตจุากหลายประการทัง้ดานปจจยันาํเขา (input) ไดแก 
บคุลากร งบประมาณ   วสัดอุุปกรณ   นโยบาย  เปนตน  หรือ  กระบวนการ  (process)   ตางๆ เชน  
กระบวนการบรหิาร  กระบวนการเรยีนการสอน กระบวนการนเิทศ  เปนตน ซ่ึงทัง้ปจจยันาํเขา 
(input) และ กระบวนการ (process) จะสงผลตอประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานโรง
เรียน  อยางไรกต็ามสิง่สาํคญัทีสุ่ดทีท่าํใหการปฏบิตังิานโรงเรยีนดาํเนนิ ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ
คอื บคุลากร เพราะในการจดัการกบัปจจยันาํเขาอืน่ๆ และ การดาํเนนิการทกุกระบวนการตองให
บคุคลเขาไปดาํเนนิการทัง้สิน้  โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบริหารในระดบัตางๆ  จะตองเปนผูมคีวามรู
ความสามารถ  และ มทีกัษะการบรหิารทีเ่พยีงพอตอการดาํเนนิการ จงึจะสามารถปฏบิตัภิาระหนาที่
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ  ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสาํเร็จประการหนึ่งคือผูชวยผู
บริหารเนื่องจากผูชวยผูบริหารเปนผูบริหารในระดับกลางที่มีความสําคัญเพราะจะเปนผูรับมอบ
ภาระหนาที ่และนโยบายจากผูบริหารไปปฏบิตัใิหบงัเกดิผลสาํเรจ็ตามเปาประสงค  ถามกีารเปลีย่น
แปลงบคุคลในตาํแหนงผูชวยผูบริหารบอยครัง้ยอมเปนปญหาตอการปฏบิตังิานในหนาที ่ โรงเรยีน
มธัยมศกึษา จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ประสบกบัปญหาการโยกยายหรือเปลีย่นแปลงผูชวยผูบริหาร
หลายโรงเรยีนหลายตาํแหนงดงัทีไ่ดกลาวไวในหนา 4 ซ่ึงแสดงไวในตารางที ่ 1 หนา 6 ผูทีไ่ดรับ
แตงตั้งใหมหรือโยกยายไปดาํรงตาํแหนงใหมจะตองใชเวลาในการเรยีนรูงาน และวฒันธรรมการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความเปนอยูของบุคลากรในสถานศึกษาแหงใหมทาํใหขาดความตอเนือ่งใน
การปฏบิตังิานและการเขาสูตาํแหนงของผูชวยผูบริหารซึง่ใชวธีิการคดัเลอืกโดย      สอบวดัความรู
และการประเมนิภมูหิลัง การสมัภาษณ มากกวาการประเมนิดานทกัษะการบรหิาร ผูผานการคดั
เลือกอาจมทีกัษะการบรหิารไมเพยีงพอทาํใหมผีลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน นอกจากนี้

                                                 
8 กรมสามัญศึกษา ,กองแผนงาน, “แผนการจัดชั้นเรียนป 2545-2548” ,(อัดสําเนา)
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การเปลีย่นแปลงหรอืโยกยายในตาํแหนงผูบริหารโรงเรยีน ซ่ึงผูบริหารแตละคนยอมมนีโยบายใน
การปฏบิตังิานทีแ่ตกตางกนั  ถาผูชวยผูบริหารไมสามารถปรบัเปลีย่นวธีิการทาํงานตามนโยบายก็
จะมผีลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเชนกนั จงึนาํไปสูปญหาการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้   คอื   
“การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ประจวบครีีขนัธ”  ผลการศึกษาจะเปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนไดทราบ และ  ตระหนักถึงความ
สําคัญของผูชวยผูบริหาร ตลอดจนเปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการแกไข   และพัฒนาผูชวยผูบริหาร
ใหมีทกัษะการบรหิารมากขึน้ เพือ่ใหผูชวยผูบริหารปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพอันจะสงผล
ถึงคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงคของการวิจัย  ดังตอไปนี้

 1.  เพื่อทราบทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตามความ
คดิเห็นของผูบริหารและหัวหนางาน

2. เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารตามความคิด
เห็นของผูบริหารและหัวหนางาน ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา

3. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา

ขอคําถามการวิจัย
1.  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธมีทักษะในการบริหารอยู

ในระดับใด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารของกลุมผูบริหารโรงเรียน

กับหัวหนางานของโรงเรียนมีความแตกตางกันหรือไม
3. แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปน

ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและหัวหนางานเปนอยางไร

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยตามจุดประสงคที่วางไว จึงตั้งสมมติฐานการวิจัยไวคือ “ความ

คิดเห็นตอทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมผูบริหาร และ  หัวหนา
งานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ”
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ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเปนองคการรูปนัย มีการดําเนินการที่มี

ลักษณะการจัดการเชิงระบบ (system approach)   ประกอบดวย      ปจจัยนําเขา (input)   ไดแก  
นักเรียน   ครู  ผูบริหารผูชวยผูบริหาร  งบประมาณ  นโยบายการศึกษา  ทรัพยากรอื่น ๆ    ซ่ึงจะ
ถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ   (process)  ขององคการซึ่ง    ไดแก       กระบวนการการบริหาร
การนิเทศ  การจัดการเรียนการสอน และดานผลผลิต (output) ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ซ่ึงทั้งสามสวนจะมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
(context) ทั้งในและนอกองคการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอคุณภาพของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางออมได
แก สภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพทางสังคม  สภาพทางภูมิศาสตร 9 เปนตน

จากลักษณะองคการระบบดังกลาวผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผูชวยผูบริหาร เนื่องจากเปนตําแหนงผูบริหารระดับกลางที่จะตองปฏิบัติงานจริง
และสัมพันธกับบุคคลทุก ๆ ฝาย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน และไดแนวคิด
จากบุคคลดังนี้

1.  แคทซ  (Katz)  ไดกลาววา    ผูบริหารทีม่ปีระสิทธภิาพตองมทีกัษะทีจ่าํเปนสาํหรับการ
บรหิาร 3  ทกัษะ คอื    (1)  ทกัษะดานเทคนคิ (technical skill)   ไดแก   (1.1)  ใชกระบวนการขัน้ตอน  
(1.2)  ใชเทคนคิเฉพาะอยาง      (1.3) ใชเครือ่งมอื         (2)  ทกัษะดานมนษุย (human skill)    ไดแก     
(2.1) สรางแรงจงูใจ  (2.2)  เขาใจความแตกตางระหวางบคุคล  (2.3)  สรางระบบความรวมมอื และ
 (3) ทกัษะดานมโนภาพ (conceptual skill)   ไดแก   (3.1) มองเหน็ภาพความสมัพนัธทัง้องคการ  
(3.2) ความคดิสรางสรรค 10

2. เซอรจโิอวานน ี (Sergiovanni) ไดเสนอแนวคดิเกีย่วกบัคณุลักษณะของผูบริหารทีม่ปีระ
สิทธภิาพไว   10 ประการ คือ    (1) ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะในการแกไขความขัดแยง 
การบริหารงานเปนทีม รูปแบบการตัดสินใจ และกระบวนการกลุม ทักษะเหลานี้เปนสถานการณ
เฉพาะ ซ่ึงผูนาํทีป่ระสบความสาํเรจ็สวนใหญมทีกัษะพืน้ฐานดงักลาวอยูในตวัของแตละคนอยูแลว  
(2)  การมองไกล   (3)  มีหลักการ     (4)  มีหลักในการทํางาน      (5)  มีหลักการปกครอง  (6)  มี
จุดประสงค (7)  มีการวางแผน  (8)  มีความยืนหยัด  (9)  มีการบริหารงานบุคคล  และ

                                                 
9 กรมวิชาการ, คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2538) , 5-6.
10 Robert L Katz, “Skill of Effective Administrator,” Haward Business Review 33

(January-February 1955) : 33-42.
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(10)  มีความรักสถาบันทีเ่ปนพืน้ฐานและสาํคญั คอื ทกัษะดานผูนาํ (readership skill) ซ่ึงประกอบ
ดวยทกัษะการจดัการความขดัแยง   (conflict management skill)  และ ทกัษะการบรหิารเปนทมี
(team  management skill)11

3.วอรเนอร (Worner)  เสนอทักษะพื้นฐานของศึกษานิเทศในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
ของการจัดการศึกษามี  6  ทักษะ คือ (1) ทักษะการใชเทคโนโลยี (technological skills)  (2) ทักษะ
การกําหนดนโยบาย (policy making skills)  (3)  ทักษะการจัดการบุคลากร  (personnel 
management skills)  (4)  ทักษะการวิจัย (research skills)    (5)  ทักษะดานทรัพยากร (resource 
skills)   และ  (6) ทักษะการจัดการบุคคลเฉพาะดาน (personal management skills)12

การวิจัยครั้งนี้   เปนการศึกษาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา     
สังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยศึกษาจากตัวแปรทักษะการบริหาร มีหนวยขอมูลคือ ผูบริหาร และครู
หัวหนางาน  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาทุกโรงเรียน การศึกษาทักษะการ
บริหารของผูชวยผูบริหาร ไดสรุปตามแนวคิดของ แคทซ (Katz) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)      
วอรเนอร (Worner)  เปนทักษะการบริหารที่ใชเปนตัวแปรที่ศึกษา ส่ีทักษะ ดังนี้

1)  ทักษะดานเทคนิค  (technical skill)      ประกอบดวย  (1.1)  การใชเทคโนโลยี
(1.2)การวิจัย  (1.3)  การจัดการทรัพยากร และ   (1.4)  การจัดการบุคลากร

2) ทักษะดานมนุษย  (human skill)     ประกอบดวย    (2.1) กระบวนการกลุม
(2.2) มนุษยสัมพันธ  และ  (2.3)  การสรางแรงจูงใจ
      3)  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skill)   ประกอบดวย   (3.1)  การมองเห็นภาพความ
สัมพันธทั้งองคกร หรือวิสัยทัศน   (3.2)    การตัดสินใจ   และ (3.3)  ความคิดสรางสรรค

4)  ทักษะดานผูนํา  (leadership skill)  ประกอบดวย   (4.1)  การจัดการความขัดแยง  และ
(4.2) การบริหารงานเปนทีม
จากทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวขางตน        ผูวิจัยไดนําไปจัดทํากรอบการวิจัย       ดังที่แสดงใน
แผนภูมิที่  1   หนา 13

                                                 
11 Thomas J. Sergovovanni, Educational Govermance and Administration (Englewood

Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980), 72–73.
12 Wayne Worner, “Survival Kit for Supervisors,” Educational Leadership 39,4

(January 1982) : 258-259.
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แผนภมิูท่ี 1   ขอบขายทางทฤษฎขีองการวจัิย
  ท่ีมา  : Robert L Katz, “Skill of an  Effective Administrator,” Haward Business Review 33
(January-February 1955) :33-42
         :Thomas J. Sergovovanni, Educational Govermance and Administration (Englewood
Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980) ,72–73.
         :Wayne Worner, “Survival Kit for Supervisors,” Educational Leadership 39,4 (January 
1982) : 258-259.

ทักษะการบริหาร ของ  ผูชวยผูบริหาร

      (1)  ทักษะดานเทคนิค
    1.1  การใชเทคโนโลยี

 1.2  การวิจัย
 1.3  การจัดทรัพยากร
 1.4 การจัดการบุคลากร

      (2)  ทักษะดานมนุษย
     2.1  กระบวนการกลุม
  2.2  มนุษยสัมพันธ
   2.3  การสรางแรงจูงใจ
      (3)  ทักษะดานมโนภาพ
    3.1 การมองเห็นสภาพความ
                สัมพันธทั้งองคกร  หรือ
                       วิสัยทัศน
           3.2การตัดสินใจ

             3.3  ความคิดสรางสรรค
      (4)  ทักษะดานผูนํา
    4.1  การจัดการความขัดแยง
    4.2  การบริหารงานเปนทีม

ความคิดเห็น

ผูบริหาร

หัวหนางาน 
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ขอตกลงเบื้องตน
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีความเขาใจตรงกันจึงกําหนดขอตกลงเบื้องตนดังนี้
1. โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธจํานวน 19 โรงเรียน
2. บุคลากรที่เปนขาราชการครูในโรงเรียนจะแบงเปนสองกลุม ไดแก

2.1 ผูบริหาร  หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังนี้
2.1.1 หัวหนาสถานศึกษา  ไดแกผูอํานวยการโรงเรียน หรือ

อาจารยใหญ หรือครูใหญ หรือผูรักษาการในตําแหนงนั้น  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   มีจํานวน  1  คน ในแตละโรงเรียน

2.1.2 ผูชวยผูบริหาร  ไดแก  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  ผูชวย
อาจารยใหญ หรือผูชวยครูใหญที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมสามัญศึกษา หรือผูรักษาการใน
ตําแหนงนั้น หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูบริหารเปนการภายใน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โรงเรียนละ 1 – 4  คน 
ตามขนาดของโรงเรียน

2.2   หัวหนางาน หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนางานตามสาย
งานบังคับบัญชา หรือหัวหนาหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา    สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   มีจํานวนตามที่โรงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามสายงานของโรงเรียน

ขอจํากัดในการวิจัย
 การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหรือมีคุณภาพตามเปา

ประสงคนั้น เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา(input)  ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ   นโยบาย  
โครงสรางการบริหาร ทักษะการบริหารของบุคลากร ฯลฯ เปนตน    เกี่ยวของกับกระบวนการ
(process) ไดแก กระบวนการบริหาร  การเรียนการสอน  การนิเทศ เปนตน และ เกี่ยวกับสภาวะ
แวดลอม ไดแก สภาพสังคม เศรษฐกิจ  และ สภาพภูมิศาสตร เปนตน   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาเฉพาะปจจัยนําเขาที่เปนบุคลากร คือ ผูชวยผูบริหาร  โดยจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารงานของผูชวยผูบริหาร  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนส่ิงสําคัญที่จะมีผลตอการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของผูชวยผูบริหาร และจะมีผลตอคุณภาพของโรงเรียน  โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็น เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีการเฝาสังเกต อาศัยขอมูลจากผูตอบแบบสอบ
ถามเพียงทางเดียว     จึงอาจมีขอบกพรองอันเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขใหหมดไปได  
คือ การควบคุมตัวแปรที่มิไดศึกษาในดานบุคลากร  ไดแก วุฒิภาวะ   เจตคติ อุดมการณ สติปญญา    
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ความขยันหมั่นเพียร   ความพยายาม   หรือคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคลดานอื่น ๆ   ซ่ึงอาจจะเปน
ตัวแปรปนเปอนขึ้นได    จึงอาจจะขาดความสมบูรณ และมีผลตอการวิจัยบาง

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามขอบเขต หรือคําศัพทเฉพาะในการ

วิจัยไวดังนี้
ทักษะการบริหาร    หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล  ทั้งงานในหนา

ที่ทั้งที่เปนของตนเองและที่ไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาไดแก ทักษะการบริหาร  4  ดาน คือ 
ทักษะดานเทคนิค (technical skill)   ทักษะดานมนุษย (human skill)    ทักษะดานมโนภาพ  
(conceptual skill)    และ ทกัษะดานผูนาํ (leadership skill)

ผูชวยผูบริหาร  หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับแตงตั้งจากกรมสามัญศึกษาใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ  ผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยครูใหญ  หรือผูรักษาการในตําแหนง
นั้น หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูบริหารโรงเรียนเปนการภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  หมายถึง   สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปที่  1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  หรือ สถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  และ เขต  2  ที่จัดการศึกษาใน
ชวงชั้นที่ 3 และ ชวงชั้นที่  4 ในปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพคือสามารถบริหารโรงเรียนใหบรรลุจุดประสงคในการ
ดําเนินภารกิจของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ซ่ึงตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยหรือองคประกอบหลายๆ ประการ  เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง   การ
ศึกษาหลักการทฤษฎี แนวคิด   และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารในการฏิบัติงานที่มีประ
สิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทักษะการบริหารของผูปฏิบัติหนาที่ใน
การบริหารงานตางๆ     ของโรงเรียน   และ   ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภารกิจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภารกิจโรงเรียนมัธยมศึกษามีขอบเขตกวางขวาง มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจไว

หลายทัศนะ เชน แรมเซเยอร และคณะ  ( Ramseyer  and  others )  สรุปขอบขายงานไว คือ
(1)  พัฒนาการเรียนการสอน  (2)  ธุรการการเงินและบริการตาง ๆ ของโรงเรียน  (3)  เปนผูนําของ
ชุมนุมตามที่โรงเรียนตั้งอยู  (4)  งานบุคคล  (5)  งานอาคารสถานที ่ (6) จดัการรถรบัสงนกัเรยีน (7) จดั
ระบบบรหิารโรงเรยีนใหถูกตอง และ(8) ปกครองดแูลนกัเรยีน1  ฟซค (Fisk)  แบงเปนสี่ดาน  คือ  (1)  
ความสัมพันธชุมชน  (2)  การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร  (3)  การปรับปรุงและสงเสริมโอกาสทาง
การศึกษา และ  (4)  การจัดหาและดูแลเรื่องการเงิน อาคารสถานที่และอุปกรณ2  ลิพแฮมและโฮค  

                                                 
1 John A. Ramseyer and others, “factors Affecting Educational Administration”,  in  CAPE

Series, Columbus (Ohio : State University, 1955),  18-56.
2 Robert S. Fisk. The Task of Educational Administration (New York : Harper and Row

Publishers, 1963),  211-225.
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(Lipham and Hock)   แบงเปนหาดานคือ  (1)  การเรียนการสอน  (2)  บริหารบุคคล  (3)  บริหารนัก
เรียน  (4)  งานการเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ  และอาคารสถานที่ และ  (5)  งานสัมพันธชุมชน3  คิมบรอชและ
นันเนอรี่  (Kimbrough and Nunnery)  แบงเปน  (1)  พัฒนาและธํารงไวซ่ึงองคการ  (2) หลักสูตรและ
การสอน  (3) เศรษฐกิจการศึกษา  (4)  ธุรการ   (5)  บุคลากร  (6)  กิจการนักเรียน  (7)  สรางผูนําความ
สัมพันธุชุมชน และ  (8)  การประเมินผล วิจัย และสรางความเชื่อถือจากประชาชน4  เซอรจโิอวานนี ่
(Sergiovanni) เสนอไวเกาประการ คอื (1) พฒันาโปรแกรมการศกึษา (2) กจิกรรมนกัเรยีน  (3)  การ
บริหาร  (4)  บุคลากร  (5)  วางแผน  (6)  งานธุรการ  (7)  พัฒนาบุคลากร  (8)  สัมพันธชุมชน และ (9)  
ความประพฤตินักเรียน5  สวนเอิบเบน และฮิวส  (Ubben and Hughes)  ไดกลาวสรุปวาภารกิจโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบนั้นมีหาประการ คือ (1)  พัฒนาหลักสูตร  (2)  ปรับปรุง
การสอน  (3)  บริการนักเรียน  (4)  จัดการดานการเงินและสิ่งอํานวยความสะดวก และ (5)  ความ
สัมพันธกับชุมชน6  -การบริหารงานโรงเรียน  ตามทัศนะของนักศึกษาไทยที่ปรากฏในงานเขียน และ
เปนที่ยอมรับในวงการศึกษาไทย   คือ  พนัส  หันนาคินทร    ไดแบงงานโรงเรียนออกเปนสามฝาย   คือ  
(1)  ฝายวิชาการ  (academic affairs)  ไดแก การจัดการดานการเรียนสวนรวม เชน การจัดการสอน การ
จัดครูเขาสอน การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณการสอน การดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกาาแกผู
ปกครองและออกใบสําคัญรับรองการจบการศึกษาของนักเรียน  (2)  ฝายธุรการ  ( business  affairs )  
ไดแก   การจัดการในเรื่องที่สนับสนุนใหงานตาง ๆ   ของโรงเรียนดําเนินดวยความสะดวกเรียบรอย   
เชน  งานสารบรรณ  งานการเงนิ งานทะเบยีนและพสัด ุ  การจดัซือ้พสัด ุ  ครภุณัฑใหหนวยงานตาง ๆ 

                                                 
3 James M. Lipham and James A. Hoch. Jr., The Principalship : Foundation and Function

(New York : Harper & Row Publishing, 1974),13.
4 Alph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery, Educational Administration (New York : The

McMillan Company, 1976) ,164-193.
5 Thomas J. Sergiovanni,  The Principalship : A Retlective Practice Perpective (Boston :

Allyn and Bacon. Inc., 1987), 10.
6 Gerald G. Ubben and Larry W. Hughes, The Principalship : Creative Leadership for Effective

Schools ,2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon. Inc., 1992), 10.
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เปนตน (3) ฝายบริหารนกัเรยีน  (student affairs)  ไดแกงานชวยเหลือใหบริการแกนักเรียน ควบคุมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน   การจัดเรื่องอาหารกลางวัน   การจัดนันทนาการ และการแนะ
แนวเบื้องตน7   นิพนธ  กินาวงศ  แบงขอบขายงานโรงเรียนเปนหาประการดังนี้  (1)  การบริหารงาน
วิชาการ  (2)  การบริหารงานบุคลากร  (3)  การบริหารงานธุรการ  (4)  การบริหารกิจกรรมนักเรียน และ 
(5) การบริหารความสัมพันธกับชุมชน8   ในทํานองเดียวกันกรมวิชาการ ซ่ึงรับผิดชอบในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กําหนดขอบขายงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนหกดาน คือ  
(1)  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  (2)  การบริหารงานวิชาการ  (3)  การบริหารงานธุรการ  ปกครองและ
บริการ  (4)  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน  (5)  ความพรอมดานปจจัยในการจัดการ
ศึกษา  และ  (6)  ความดีเดนของสถานศึกษา9   สวนกรมสามัญศึกษากําหนดงานโรงเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน ดังนี้คือ  (1)  งานบริหารทั่วไป  (2)  งานธุรการ  (3)  งานวิชาการ  (4)  งานปกครอง
นักเรียน  (5)  งานบริการ  (6)  โรงเรียนกับชุมชน  (7)  การบริหารอาคารสถานที่10

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ กําหนดภารกิจ
ของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา  ซ่ึงแตละงานมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

การบริหารงานทั่วไป    การบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนมัธยมศึกษา   ผูบริหารจะตองมีความ
รูความเขาใจและใชทักษะการบริหารในกระบวนการบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนบัสนนุงานดานอื่น ๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง  โดยครอบคลุมขอบขายงานดังนี้  (1)  
การวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ไดแก  การกําหนดนโยบายและเปาหมายโรงเรียนและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  (2)  การจัดองคการ  ไดแก  งานจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน

                                                 
7 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน(กรุงเทพฯ:โรงพิมพวัฒนาพานิช,2524), 42.
8 นิพนธ  กินาวงศ, หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา

( กรุงเทพฯ  : โรงพิมพพิฆเนศ, 2533),66-67.
9 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,สํานักทดสอบทางการศึกษา, “คูมือการประเมินสถาน

ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2541,”  7. (อัดสําเนา)
10 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540), 1.
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การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานใหบุคลากรโรงเรียน  (3)  การจัดระบบสาร
สนเทศ  ไดแก  การดําเนินงานดานระบบสารสนเทศ และการพัฒนางานระบบสารสนเทศ  (4)  การ
บริหารงานบุคคล  ไดแก  การพฒันาบคุลากร ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากรและการบาํรุงขวญั
กาํลังใจ (5) การสือ่สาร  คมนาคม และการประชาสมัพนัธ  ไดแก การจดัการสือ่สาร คมนาคม  เชน  มาตร
ฐานดานปริมาณของอปุกรณส่ือสาร  การดําเนินงานการสื่อสาร  และการจัดประชาสัมพันธ  (6)  การ
บริหารการเงิน  ไดแก  การควบคุม  การตรวจสอบการเงิน  และการประเมินผลการใชจายตามแผน
(7)  การประเมินผลงานการบริหารทั่วไป และนําผลมาพัฒนางาน11

การบริหารงานธุรการ   มีขอบขายงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดดังนี้  (1)  การ
วางแผนงานธุรการเปนการรวบรวม และจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติตาง ๆ และแผนงานธุรการ (2)  การ
บริหารงานธุรการ  เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมและปลอดภัย  
(3)  การบรหิารงานสารบรรณ ไดแก การลงทะเบยีนรับ-สงเอกสาร และหนงัสอืราชการ การโตตอบ
หนงัสอืราชการ การเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการ และการบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  (4)  
การบริหารงานการเงินและบัญชี  ไดแก  การทําหลักฐานการเงินและบัญชี  การรับเงิน  การจายเงิน  เก็บ
รักษาเงิน  การควบคุมและการตรวจสอบ และการประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย  (5)  
การบริหารงานพัสดุ  ไดแก  การจัดซื้อจัดจาง  การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ การดูแลบํารุง
รักษาและการปรับซอมพสัด ุ  การตรวจสอบพสัดปุระจาํปและการจาํหนายพสัด ุและจดัทาํทะเบยีนทีร่าช
พสัด ุ (6) การบรหิารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครูและลูกจาง   การจัดทําทะเบียนประวัติขาราช
การครูและลูกจางและการจดัทาํหลักฐานการปฏบิตัริาชการ และ (7)  การประเมนิผลงานธรุการไดแกการ
แตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลและมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานธุรการ

การบรหิารงานวชิาการ มขีอบขายงานทีส่อดคลองกบัการกาํหนดของกรมสามัญศึกษา   ดังนี้
 (1)  การวางแผนงานวิชาการ  คือ  การรวบรวมขอมูล และจัดทําระเบียบ  และปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชา
การ การนําแผนงานวิชาการ (2) การบริหารงานวิชาการ ไดแก การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ   จัด
กลุมการเรียน   การจัดตารางสอน  การจัดครูเขาสอนตามตารางการจัดครูสอนแทน การนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ  (3)  การจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดทํา การใช การปรับ
ปรุงแผนการสอนรายวิชา การจัดหา จัดทํา บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน  (4) 
                                                 

11 เรื่องเดียวกัน , 13-20.
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การพัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ  ไดแก  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดสอนซอมเสรมิ 
จดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิการเรยีนการสอน  การจดักจิกรรมนกัเรยีนตามหลกัสตูร การพฒันาครูทางดานวิชา
การ   การอบรมหรือการฝกอบรมทางดานวิชาการ     การสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  การ
สงเสริม  การวิเคราะห  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (5)  การวัดและการประเมินผลการเรียน 
และ งานทะเบียนนักเรียน ไดแก  การดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียน การสรางและปรับปรุง
เครื่องมือการวัดผลการเรียน การจัดใหมีเอกสารแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน    
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผล  และ  การประเมินผลการเรียน  งานทะเบียนนักเรียน  (6)  การวัด
และประเมินผลการจัดการทางวิชาการ ไดแก การประเมินผลการจัดการทางวิชาการและการประเมินผล
ในดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน12

การบริหารงานปกครองนักเรียน   มีขอบขายงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
ใหมีประสิทธิภาพ  สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค ตามจุดหมายของหลักสูตร
(1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน ไดแก การรวบรวมและจัดทําระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงาน
ปกครอง และการจัดทําแผนงานปกครอง (2)  การบริหารงานปกครองนักเรียน ไดแก  การกําหนดหนา
ที่ความรับผิดชอบ และการประสานงานปกครอง  (3)  การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงไดแก การจดักจิกรรมสงเสรมิพฒันาความประพฤตแิละระเบยีบวนิยั การจดักจิกรรมสง
เสรมิพัฒนาคุณธรรม   และจริยธรรม   การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรับผิดชอบ
ตอสังคม  การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และการยกยองใหกาํลังใจแก
ผูประพฤติดี  (4)  การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน  ไดแก ปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน  และการปองกันและแกไข
ปญหาเรื่องโรคเอดสในโรงเรยีน (5) การสงเสรมิประชาธปิไตย และ (6) การประเมนิผลงานปกครอง 
โดยจดัใหมกีรรมการประเมินผล การวิเคราะหผล การนําเสนอผลการวิเคราะหและประเมิน และมีการ
นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานปกครองนักเรียน

การบริหารงานบริการ  มีขอบขายการบรกิารของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัไวดงันี ้  (1)  การ
วางแผนงานบรกิาร ไดแก การรวบรวมขอมูล และจัดทําระเบียนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานบริการ 
                                                 

12 เรื่องเดียวกัน , 21-41.
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การทําแผนงานบริการ  (2)  การจัดบริหารงานบริการ  ไดแก  การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  การ
จัดสถานที่เหมาะสมกับงานบริการ  การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานบริการ  (3)  การจัด
บริการดานสาธารณูปโภค  (4)  การจัดบริการน้ําดื่มน้ําใช  (5)  การจัดบริการโภชนาการ  (6)  การจัด
บริการสุขภาพอนามัย  (7)  การจัดบริการหองสมุด  (8)  การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ  (9)  การจัด
บริการแนะแนว  (10)  การจัดกิจกรรมสหกรณในสถานศึกษา และ  (11)  การประเมินผลงานบริการ13

การบริหารโรงเรียนกับชุมชน  มีขอบขายงานที่ผูบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด มีดังนี้ (1) วางแผนงานสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนกบัชมุชน 
ไดแก      การรวบรวมและวเิคราะหขอมลูของชมุชน   และ  การทําแผนงานสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  (2)  การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน ไดแก  กําหนดอุดมการณของ
โรงเรียน เพื่อสรางคุณธรรม  ลักษณะนิสัยและความประพฤติ สรางและเผยแพรเกียรติประวัติทางดานจ
ริยธรรมและคุณธรรม  การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติทางดานกีฬา   การสรางและเผยแพรเกียรติ
ประวัติของโรงเรียนทางอื่น ๆ   (3)   การใหบริการชุมชน    ไดแก การบริการขาวสาร   การใหบริการ
ดานสงเสริมสุขภาพอนามัย  การใหบริการดานสงเสริมอาชีพ   การใหบริการดานนันทนาการ   การให
บริการดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ    การใหบริการดานวิชาการ  (4)  การมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน ไดแก  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน   การใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน
(5) การไดรับความสนับสนุนจากชุมชน  ไดแก  จัดตั้งองคการเพื่อสนับสนุนโรงเรียน การสนับสนุน
ดานวิชาการ  การสนับสนุนดานทรัพยสินการสนับสนุนดานบริการ และ(6)การประเมินผลการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

การบริหารงานอาคารสถานที่   มีขอบขายการบริหารอาคารสถานที่ไวดังนี้  (1)  การบริหาร
บริเวณหรือการจัดบรรยากาศโรงเรียน     (2)     การบริหารอาคารเรียน คือ จัดบรรยากาศ ใชประโยชน
การดูแลรักษา และการรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน  (3)  การบริหารหองเรียน คือ การจัด
บรรยากาศ การใชและการดูแลรักษาหองเรียน   (4)  การบริหารหองพิเศษ    ไดแก    การใชและการดู
แลรักษาหองพิเศษ  (5)  การบริหารหองบริการ  คือ  การใชและดูแลรักษาหองบริการ (6)  การบริหาร
อาคารโรงฝกงาน ไดแก  การใชและการดูแลรักษาโรงฝกงาน  (7)  การบริหารโรงอาหาร คือ   การใช
และการดูแลรักษาโรงอาหาร  (8) การบรหิารอาคารหอประชมุ ไดแก ใชและดแูลรักษาหอประชมุ
                                                 

13 เรื่องเดียวกัน,42-53.
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(9) การบรหิารอาคารหองน้าํ-หองสวม  ไดแก การใชและการดูแลรักษาหองน้ํา-หองสวม     และ
(10)  การบริหารอาคารพลศึกษา  ไดแก  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณอาคารพลศึกษา14

บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
การบริหารโรงเรียน  หมายถึงกิจกรรมของบุคคลในการจัดการทรัพยากร  เทคนิค กระบวนการ

ตาง ๆ โดยเลือกสรรและควบคุมส่ิงแวดลอม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ ตั้งแตความรู 
ความสามารถ บุคลิกภาพ เจตคติ คานิยม คุณธรรม ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามใหเกิดกับเด็กและเยาวชนเพื่อใหเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

วัตถุประสงคของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อ  (1)  อํานวยความสะดวกตอการกําหนด
นโยบายและเปาหมายความตองการทางการศึกษา เพื่อพัฒนานโยบายของโรงเรียนใหเกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ (2)  เรงรัดวธีิควบคมุวธีิปฏิบตังิานในหนาทีค่วามรบัผิดชอบของโรงเรยีนใหพฒันายิง่ขึน้   และ
 (3)  จดัระบบการบริหารงานใหบังเกิดผลตามแผนงานที่กําหนดไว15

บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน  กริฟฟธส  (Griffiths)  กลาวถึงหนาที่ของผูบริหารโรง
เรียนที่จะทําใหโรงเรียนอยูในระดับดีไวส่ีประการ คือ  (1)  รักษาความสัมพันธระหวางโรงเรียน  (2)  
ปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษา  (3)  รับและปรับปรุงบุคลากร  (4)  จัดหา รักษาเงิน อาคารและ
สถานที่ในโรงเรียน16  พนัส  หันนาคินทร  หมายถึงการบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุจุดมุง
หมายที่กําหนดไว17 สวนกรมสามัญศึกษากําหนดหนาที่ไวหาประการ คือ (1) ปฏิบัติราชการดานการ
บริหารโรงเรียน และรับผิดชอบงานราชการที่สวนราชการนั้น ๆ  (2)  เปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราช
การครู และลูกจางของโรงเรียน นอกจากนี้ยังตองปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กระทรวง กรม จังหวัดมอบ
หมายใหเปนคร้ังคราว  (3)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรม 
                                                 

14 เรื่องเดียวกัน ,  54 – 75.
15 นพพงษ  บญุจติราดลุย, กาวสูผูบริหารการศกึษา (กรุงเทพฯ : บพธิการพมิพ ,2534),72-75.
16 Daniel E. Griffiths,Human Relations in School Administration (New York : Appletion –

Century Crotts. Inc., 1956), 3-13.
17 พนสั  หนันาคนิทร, หลักการบรหิารโรงเรยีน (กรุงเพทฯ : สํานกัพมิพวฒันาพานชิ, 2524), 59.
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การสรางสรรคพฤติกรรมดีงามที่พึ่งประสงค และการเลือกประกอบชีพในอนาคตของเยาวชนในโรง
เรียน  (4)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูจัดใหมีการศึกษาหาขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  กําหนด
กรอบแผนงาน  กําหนดผูรับผิดชอบงานตามนโยบาย ติดตามผลงาน  แกปญหา สรางขวัญและกําลังใจ 
ยกยองเชิดชู ประเมินผลงานเพื่อการพัฒนา ประชาสัมพันธ  และรายงานผลสูประชาชน  จังหวัด  กรม   
กระทรวง  (5)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูสรางสมัพนัธภาพอนัด ีชวยแกปญหาใหแกชุมชน ประกอบดวย 
บาน วดั โรงเรยีน ตามนโยบายของชาตใินเรือ่งแผนดนิธรรมแผนดนิทองอกีดวย18  สรุปไดวาหนาทีห่ลัก
ของผูบริหารโรงเรียน คอื  เปนผูนาํ กระตุน ชักนําใหบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจโรงเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาประสงค

คณะกรรมการขาราชการครูไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงผูบริหารโรงเรียนในตําแหนงครูใหญ  
อาจารยใหญ และ ผูอํานวยการโรงเรียน เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
ดังนี้  หนาที่และความรับผิดชอบ  คือ บริหารงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพงานสูง และ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คือ  วาง
แผนการปฏิบัติงาน   กําหนดหนาที่และวิธีดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาควบคุมและติดตามผล
การดําเนินงานดานวิชาการ เชน การเรียนการสอนและการฝกอบรม  จัดทําระเบียบและวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามหลักสูตร  แผนการสอน  โครงการสอนทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ  จัดโปรแกรมการเรียน   
คูมือประกอบการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณการศึกษา  จัดบริการ แนะแนว  หองสมุดและสื่อทางการ
ศึกษาใหใชไดในสถานศึกษาและสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได  จัดฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน  ควบคุมดูแลงานธุรการและงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เชน อาคาร
สถานที่ การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ  ทะเบียนและเอกสารใหไปตามระเบียบ ควบคุมดูแลปกครองจัดระบบ
งานในสถานศึกษา  กําหนดลักษณะงาน  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถติดตามให
คําปรึกษา  แกปญหาและนิเทศ  บังคับบัญชาครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา  ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืนให
สามารถปฏิบัติตามหนาที่ใหถูกตองครบถวน  ดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน  นักศึกษา 
ครู อาจารย และ เจาหนาที่อ่ืน  สรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชนในทองถ่ิน  จัดกิจ

                                                 
18 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, รวมคําส่ังการมอบอํานาจจากกรมสามัญศึกษา

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2531), ข.
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กรรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  วิเคราะห  วิจัย
และรวบรวมขอมูลและจัดทําสถิติตางๆ  นําเทคนิคและวิธีการใหมๆทางการศึกษามาใช  และเผยแพร
เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนที่นิยมของประชาชน  เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งและปฏิบัติการสอนและอบรมวิชาสามัญหรือวิชา
ชีพในสาขาใดสาขชาหนึ่งหรือหลายสาขาแกนักเรียน  นักศึกษา หรือประชาชน  ตลอดจนปฏิบัติงาน
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ19

จากภารกิจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาและบทบาทหนาที่ของผูบริหาร  จะเห็นได
วา ภาระกิจและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนนั้นมีจํานวนมาก  ดังนั้นในการบริหารโรงเรียนจึงจําเปน
ตองมีการมอบหมาบหนาที่รับผิดชอบใหผูมีความรูความสามารถ  ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในแต
ละงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยผูบริหารซึ่งทําหนาที่ในการบริหารโรงเรียนในฝายงานที่ไดรับมอบ
หมายจากผูบริหาร และเปนผูบริหารระดับกลางของโรงเรียน  ซ่ึงเปนระดับที่มีความสําคัญ   และเปน
บุคคลที่มีผลตอความสําเร็จและความเปนไปของเรื่องทั้งปวงในองคการโดยตรง เพราะวา  (1)  เปนผูตัด
สินใจเรื่องตาง ๆ ทางการบริหารโดยใชทิศทางและนโยบายที่กําหนดจากผูบริหารระดับสูงมาแปลความ
หมายและถายทอดเปนแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดขึ้นภายใตกรอบแหงประสิทธิภาพที่ได
สรางไวอยางดีแลว (2)เปนผูลงมือปฏิบัติจริงในทุกเรื่องขององคการ คือเปนผูรับเรื่องจากผูบริหารระดับ
สูงมาถายทอดใหเกิดการปฏิบัติและขยายใหเกิดความสําเร็จที่สูงขึ้น20  ดังนั้น  ในการบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารจึงเปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน   ซ่ึงคณะกรรมการขาราชการครูไดกําหนดมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของผูชวยผูบริหารคือผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ  และ ผูชวยผูอํานวยการ ซ่ึงมี
หนาที่รับผิดชอบที่เชนเดียวกัน  สวนลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและความรูความ
สามารถตามตําแหนงมีความแตกตางกันเล็กนอยตามขนาดและปริมาณของโรงเรียน  ซ่ึงสรุปได  ดังนี้  
หนาที่รับผิดชอบของผูชวยผูบริหาร คือ ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษาในสถานศึกษา  
                                                 

19 กรมสามัญศึกษา,กองการเจาหนาที่, คูมือการบริหารงานบุคคล กรมสามัญศึกษา
(ม.ป.ท.,2541), 730-740.
     20 ธงชัย  สันติวงษ , พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2535) ,  47-48.
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ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ได
รับมอบหมาย   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คือ ชวยวางแผนการปฏิบัติงาน  กําหนดหนาที่และวิธีดําเนินงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ  เชน  การเรียนการ
สอนและฝกอบรม  จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร  แผนการสอน  โครงการ
สอน ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ  ชวยจัดโปรแกรมการเรียน  คูมือประกอบการเรียนการสอน  วัสดุ
อุปกรณการศึกษา  ชวยจัดบริการและแนะนําหองสมุดและสื่อทางการศึกษาใหสามารถเผยแพรเปนตัว
อยางได  ชวยจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ชวยควบคุมดูแลงานธุรการ
หรืองานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เชน  อาคารสถานที่  การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ  ทะเบียน และ
เอกสารใหเปนไปตามระเบียบ  ชวยควบคุมดูแล  ปกครอง  ติดตาม  ใหคําปรึกษา  แกปญหาและนิเทศ  
ครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืนใหสามารถปฏิบัติตามหนาที่อยางถูกตอง 
ครบถวน  ชวยดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน  นกัศกึษา  คร ู  อาจารยและเจาหนาทีอ่ื่น  
ชวยสรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชนในทองถ่ิน  ชวยจัดกิจกรรมและสงเสริมการ
ประกอบอาชพีของประชาชนใหเปนไปตามนโยบายของรฐับาล  ชวยการวิเคราะห   วิจัยและรวบรวมขอ
มูล และชวยจัดทําสถิติตาง ๆ นําเทคนิค และวิธีการใหม ๆ   ทางการศึกษามาใชและเผยแพรเพื่อปรับ
ปรุงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  ชวยพัฒนาสถานศึกษาใหไดเกณฑมาตรฐาน  ปฏิบัติราช
การแทนหัวหนาสถานศึกษาเมื่อหัวหนาสถานศึกษาไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามคําส่ังของผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งและปฏิบัติการสอนและอบรมวิชาสามัญหรือวิชาชีพในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่  หรือ
หลายวชิาแกนกัเรยีน นกัศกึษาหรอืประชาชน  ตลอดจนปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย

ความรูความสามารถที่ตองการตามตําแหนงหนาที่ของผูชวยผูบริหาร  ไดแก  (1)  มีความรูใน
การบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  (2)  มคีวามรูความสามารถในการ
บริหารงานวชิาการ หลักสตูรและพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน   (3)  มีความรูความเขาใจในงานที่ได
รับมอบหมาย  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคบั  แบบแผน  ที่เกีย่วกบัการปฏบิตังิานในหนาทีค่วามรบัผิด
ชอบ และสามารถที่จะปฏิบัติงานหรือใหคาํแนะนาํใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางถูกตอง   
นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการวิเคราะหแผน   และโครงการกระบวนการกลุม และการติดตอส่ือ
ความหมาย ตลอดถึงความสามารถในการจัดการ   (4)  มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล
ในระดับดี และมีความสามารถในการปกครอง บงัคบับญัชา  สามารถเสรมิสรางความรวมมอืรวมใจภาย
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ในสถานศกึษา และระหวางสถานศกึษากบัองคการอื่น ๆ     ที่เกี่ยวของไดอยางดี     (5) มีความรูความเขา
ใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา    นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แผนงานของกรม  กระทรวง
เจาสังกัด  นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถชวยผูบริหารในการตัดสินใจ และการขจัดความขัดแยงได
ในระดับดีมาก  (6)  มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม นโยบายรัฐบาลและปญหาการ
เมืองของประเทศ เพื่อประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา21

การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานหลายดาน เชน 

การบริหารงานหลักสูตร การปกครองดูแลนักเรียนการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานธุรการ  การดู
แลรักษาอาตารสถานที่  การพัฒนางานดานตางๆเปนตน  ดังนั้นการบริหารงานในโรงเรียนจึงตองมีการ
วางแผนการดําเนินงาน  การจัดระบบโครงสรางงาน    การกําหนดลักษณะงาน ขั้นตอนและระเบียบวิธี
การปฏิบัติงาน การกําหนดโครงสรางที่ชัดเจนจะชวยใหชองทางการติดตอส่ือสารและ การประสาน
งานจะดําเนินไปไดอยางรวดเร็วมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  ความสัมพันธของงานและองคประกอบตาง 
ๆ เปนไปดวยด ี ทาํใหผูรวมงานทกุคนไดรวมกนัปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่รวม
กันกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ22

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีหัวหนาสถานศึกษา ซ่ึงอาจเปนครูใหญ  อาจารยใหญ หรือผู
อํานวยการเปนผูบงัคบับญัชาสงูสดุ มผูีชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ หรือผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีน 
จาํนวน 1-4 คน ตามขนาดของโรงเรียนเปน การจัดโครงสรางงานบริหารโรงเรียนโดยทั่วไปจัดแบงเปน
ส่ีฝายคือ (1) ฝายธุรการ  (2)ฝายวิชาการ (3) ฝายบริการ (4) ฝายปกครอง  สวนงานดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานของโรงเรียนคือ งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานโรงเรียนกับชุมชน นั้นจะจัดอยู
ในฝายใดฝายหนึ่งในสี่ฝายที่ไดกลาวขางตนแลบะมีการมอบหมายงานใหครู-อาจารยในโรงเรียนปฏิบัติ
หนาที่เปนหัวหนางานรับผิดชอบงานตางๆในแตละสายงานตามความเหมาะสม  ในการจัดโครงสราง

                                                 
21 กรมสามัญศึกษา,กองการเจาหนาที่, คูมือการบริหารงานบุคคล กรมสามัญศึกษา

(ม.ป.ท.,2541), 728-739.
22 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, กาวสูผูบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:บพิธการพิมพ,2540), 126.
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การบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจะมีลักษณะคลายคลึงกัน  สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   จะมีการจัดองคหรือโครงสรางการบริหารที่คลายคลึง
กันทุกโรงเรียน  และมีการจัดแบงบุคลากรเปนสามสวนคือ    ผูบริหาร    ผูชวยผูบริหารฝายตางๆ
หัวหนางาน   ตามที่ระบุในโครงสราง และมีการจัดสรรครู-อาจารยรวมเปนผูปฏิบัติงานตามสายงาน
ซ่ึงสามารถสรุปเปนตัวอยางการจัดโครงสรางดังนี้

แผนภูมิท่ี 2   การจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
ที่มา  :  กรมสามัญศึกษา,“การพัฒนาองคการและทักษะการสรางความคิดดานการบริหาร, ในเอกสาร
             ประกอบการอบรมเตรียมผูบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535), 137.

ผูอํานวยการโรงเรียน

สมาคม
ผูปกครอง

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

ผูชวยฯ วิชาการ ผูชวยฯ ธุรการ ผูชวยฯ ปกครอง ผูชวยฯ บริการ

- งานทะเบียนและวัดผล
- งานหมวดวิชาภาษาไทย
- งานหมวดวิชาสังคม
- งานหมวดวิชาคณิตศาสตร
- งานหมวดวิชาพลานามัย
- งานหมวดวชิาภาษาตางประเทศ
- งานหมวดวิชาศิลปศึกษา
 - งานหมวดวิชาการและอาชีพ
- งานหมวดวิชากิจกรรม

- งานสารบรรณ
- งานการเงิน
- งานพัสดุคุรุภัณฑ
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานสถิติ

- งานเวรประจําวัน
-  งานติดตามนักเรียน
   ภายใน
-  งานติดตามนักเรียน
    ภายนอก
- งานกิจกรรมหนาเสาธง
- งานคณะปกครอง
- งานติดตอกับผูปกครอง

- งานแนะแนว
- งานหองสมุด
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานโภชนาการ
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานสวัสดิการ
- งานบริการชุมชน
- งานนักการภารโรง
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ทักษะการบริหาร

ความหมาย
ทักษะการบริหาร  เปนคําที่ประกอบขึ้นดวยคําสองคํา คือ ทักษะ  กับ  การบริหาร  ซ่ึงแตละคํา

จะมีความหมายตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาในหลายทัศนะหลายทานในที่จะกลาวถึง
บางทาน ดังนี้

  ทักษะ (skill)  ตามแนวคิดของ   แคทซ   (Katz)    ไดใหความหมายของคําวา     ทักษะ  (skill)  
หมายถึง   ความสามารถของบุคคลที่จะแปลความรูสึกที่มีอยูออกมาเปนการกระทํา   (action) 23   สวน
แฮรริส  (Harris) ไดกลาวถึงความหมาย ของคําวา   ทักษะ วามีความคลายคลึงกับกระบวนการ แตมี
ความแนนอนและงายกวา และใชไดกับงานตาง ๆ  ได24     สําหรับพจนานุกรมฉบับราบัณฑิตยสถาน  
ใหความหมาย ของคําวา ทักษะไวหลายอยาง   ไดแก   ความชํานาญ  ความสามารถ      คลองแคลว   
เหมาะ ขยัน   หมั่น   แข็งแรง25

อาจสรุปไดวา  ทักษะ  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติ  กิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งดวยความคลองแคลวและแมนยํา

การบริหาร (administration) นักการศึกษาและนักบริหาร ในอดีตไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
และ มีพัฒนาการในการบริหารมาโดยตลอดทั้งรูปแบบ และ กระบวนการ       สําหรับความหมายมีผูให
คําจํากัดความหรือความหมายไวหลายทาน  และ มีความชัดเจนในราวตนคริสตวรรษที่ 18    โดยมีกลุม

                                                 
23 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 33, 1

(January-February ,1955) : 33 – 42.
24 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J. :

Prentice-Hall, Inc., 1985), 16–19.
25 ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , พิมพคร้ังที่  6 (กรุงเทพฯ: อักษร

เจริญทัศน,2539), 390.
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รัฐประศาสนศาสตร  ในประเทศเยอรมันและออสเตรีย  ไดใหคําจํากัดความวา  การบริหารหมายถึงการ
จัดการหรือการควบคุมกิจการตางๆของรัฐ       การบริหารการเงินของมูลนิธิ      การบริหารกิจการภาษี
การบริหารอาณานิคม  การบริหารกิจการแพทย และ  สาธารณสุข    การบริหารเกี่ยวกับที่ดินทํากิน
การบริหารกิจการอุตสาหกรรม   เปนตน      สวน  เดล (Dale)   ใหความหมายวา    การบริหาร  หมายถึง     
การทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอื่น26 เฮอรเบิรท เอ ไซมอน   (Herbert A. Simon) กลาววา  การบริหาร
หมายถึง กิจกรรมตางๆที่บุคคลตั้งแต 2  คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน27    คารเตอ วี กูด (Carter V. Good)   กลาววา การบริหาร  หมายถึง  
เทคนิคและวิธีการตางๆที่ใชในการดําเนินงานในองคการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว28      
ตอมาไดมีผูกลาวถึงคําวา    การจัดการ (management)และอธิบายความหมาย วา  การจัดการ  หมายถึง 
เทคนิควิธีการ  เฉพาะ  ซ่ึงประกอบไปดวยการวางแผน (planning)  การจัดองคการ(organizing)  และ 
การควบคุม  (controlling) มีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ  ซ่ึงโดยทั่วไปแลว คําวา  การจัดการ  
มักจะใชกับวงการธุรกิจ อยางไรก็ตาม คําวา  การจัดการ (management)  กับคําวา  การบริหาร 
(administration)  มักใชแทนกันได29  ตอมาไดมีผูใหความหมายของ การบริหาร ไวในทัศนะตางๆ ซ่ึง     
สามารถใหความหมายในสองทาง ไดแก  ในรูปกิจกรรมมนุษย และ ในรูปของศาสตร  กลาวคือ ความ
หมายแรก  การบริหาร หมายถึง กิจกรรม ตางๆที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ  เพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่รวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมี
ระเบียบ และใชทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆอยางเหมาะสม    ความหมายที่สอง การบริหารในฐานะ

                                                 
26 Dale  Ernet,  Management : Theory  and Practice  (New  York : McGraw-Hill  Book

company , 1965),4.
27 Herbert  A. Simon, Donald W.  Smithburg, and  Victor A. Thomson, Public

Administration (New  York : Alfred A. Knopf, 1966),3.
28 Carter v. good, Dictionary  of  Education (New York : McGraw Hill  Book Co. ,1973) ,13.
29 เร่ืองเดียวกัน ,384.
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ศาสตร หมายถึง หลักการ ทฤษฎี   กระบวนการ   เทคนิค  ตลอดจนปจจัยตางๆที่ใชในการดําเนินงาน
ขององคการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกําหนดไว30

อาจสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมมือกันดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ดวยความประสานสัมพันธ  
มีระบบ  มีระเบียบ กฎเกณฑ  และสามารถใชทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ ไดอยางเหมาะสม

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร
นักวิชาการ และนักการศึกษาได การกําหนดหลักการและกระบวนการในการบริหารไวหลาย

รูปแบบ และมีพัฒนาการการบริหารอยางตอเนื่อง   กลาวโดยสังเขป ดังนี้    เทเลอร (Taylor)  ไดสราง
รูปแบบของหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร    (the principles of scientific management)  ซ่ึงมีหลักการ
ที่สําคัญ คือ  (1) เวลา  คือความพยายามในการผลิตทั้งหมดนั้น  ควรจะตองมีการวัดดวยเวลา เพราะเวลา
มาตรฐานมีความจําเปนและเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานทุกชนิด  (2) คาแรง คาแรงควรเปนสวนยอย
ของผลผลิต และอัตราคาแรงควรอยูบนฐานของมาตรฐานของหลกัเวลาและการศกึษาคนงานควรจะได
รับงานที่มีระดับขั้นสูงที่สุดตามความสามารถที่เขาจะทําได    (3)  การวางแผน    การจัดการควรอยู
เหนือคนงาน ในการทํางานตองมีความรับผิดชอบในเรื่องการวางแผนและจะตองมีการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ไดวางไวใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  การวางแผนควรอยูบนรากฐานของเวลา และขอมูล
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิตที่ไดจัดไวเปนระบบตามแนววิธีการทางวิทยาศาสตร     โดยใชเครื่องมือที่เปน
มาตรฐานรวมทั้งส่ิงสนับสนุนและวิธีการตาง ๆโดยอิงหลักวิทยาศาสตรดวย (4)วิธีการทางวิทยาศาสตร 
ในการจัดการจะตองคํานึงถึงเรื่องวิธีการทํางาน  ที่แสดงวาเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด    และ
ฝกฝนคนงานใหทํางานตามแนววิธีการทางวิทยาศาสตรดวย  (5)  การควบคุม  ผูจัดการงานควรจะไดรับ
การฝกและการสอน ใหสามารถประยุกตใชหลักวิชาการจัดการ และการควบคุมตามแนววิธีการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อสามารถควบคุมงานในการบริหารงานได (6)การเขมงวด  หลักการจัดการอยางเขมงวด

                                                 
30 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534),3-5.
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ที่ใชกันในวงการทหาร      ควรไดรับการพิจารณามาใชในวงการอุตสาหกรรมดวย    เพราะจะทําใหการ
ประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ   ของผูชํานาญพิเศษเปนไปดวยดียิ่งขึ้น31

ฟาโยล  (Fayol)  ไดอธิบายถึงความจําเปนและความเปนไปไดของหลักการและองคประกอบ
ในการจัดการ  ซ่ึงประกอบดวยหาขั้นตอน คือ การวางแผนงาน (planning)  การจัดองคการ (organizing) 
การบังคับบัญชา (commanding)  การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controling)32  โดย
ฟาโยล ใหความสนใจและมุงเนนที่ผูบริหาร หรือผูจัดการซึ่งเปนกลไกสําคัญที่สุด และเปนสมองของ
การดําเนินงาน  จึงเนนความสําคัญที่การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ซ่ึงฟาโยลไดกําหนดหลักการ
บริหารงานไว 14 ประการ ไดแก  (1) การแบงงาน ถือเปนแนวทางที่ดีที่สุด ในการใชบุคคลและกลุมคน 
ใหเกิดความตั้งใจ และใชความพยายามอยางสูงสุดในการทํางาน  (2)  อํานาจ อํานาจทําใหมีสิทธิ์ในการ
ออกคําส่ัง หรือบังคับบัญชาใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม อํานาจกอใหเกิดความรับผิดชอบตามมา  (3)  วินัย แนว
ทางที่ดีที่สุดในการที่จะสราง หรือรักษาวินัยนั้นก็คือ การมีผูบังคับบัญชาดีทุกระดับ ขอตกลงในการ
ทํางานตาง ๆ ตองชัดเจน และเปนธรรมที่สุดเทาที่จะทําได  (4)  เอกภาพในการบังคับบัญชา ลูกจาง 
หรือคนงานควรจะรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชา เพียงหนึ่งเดียวเทานั้น (5) เอกภาพในทศิทางการทาํงานกจิ
กรรมตาง ๆ ของกลุมทาํงานในองคการหรอืหนวยงานควรจะมจีดุมุงหมายเดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน  
(6)  ความสนใจของปจเจกบุคคลกับความสนใจของฝายสถาบัน ไมควรปลอยใหความสนใจของลูกจาง
มีมาก หรืออยูเหนือความสนใจของกิจการงานตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติในหนวยงานหรือองคการ  (7) การ
ตอบแทนบุคลากร อัตราการตอบแทนบุคลากรตองขึ้นกับความเปนอิสระ จากสภาพแวดลอมและความ
ตั้งใจของนายจาง ที่นายจางจะเห็นคุณคา หรือความจําเปน เชน สภาพแวดลอมที่รัดตัวดวยคาครองชีพ 
การขาดแคลนบุคลากร สภาพทางธุรกิจและเศรษฐกิจขององคการหรือหนวยงาน เหลานี้จะเปนสิ่ง
ประกอบการพิจารณาของนายจาง เกี่ยวกับการตัดสินใจในอัตราการตอบแทนบุคลากรของตนไมวาจะ
เปนเงนิเดอืน สวสัดกิาร รางวลัหรือการตอบแทนในรปูแบบอืน่ ๆ กต็ามยิง่กวานัน้ยงัตองพจิารณาถงึคา

                                                 
      31Raymond Villers, Dynamic Management in Industry (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall,
1960), 29.
      32Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Sir Isaac Pitman & Sons,
1949), 34.
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ของผลงานของบุคลากรอีกดวยวา ควรไดรับอัตราการตอบแทนเชนไร (8)การรวมอํานาจปญหาระหวาง
การกระจายอํานาจกับการรวมอํานาจ เปนเรื่องที่แกไดดวยอัตราสวนของอํานาจทั้งสองอยาง ซ่ึงขึ้นกับ
ชนิดและประเภทขององคการ หรือหนวยงาน  ทุกสิ่งที่มีการเพิ่มความสําคัญใหกับบทบาทของลูกจาง  
ก็จะเปนการกระจายอาํนาจ  ในทางตรงกนัขามถาลดการใหความสาํคญัในบทบาทของลกูจางลงกจ็ะเปน
การรวมอาํนาจ  (9)  ความเชื่อมโยงเปนลูกโซ  ในการบริหารงานตองมีการเชื่อมโยงเปนลูกโซ นับตั้งแต
ผูบังคับบัญชาระดับที่มีอํานาจสูงสุดลงไปถึงตําแหนงที่มีอํานาจนอยที่สุด  (10)  ระเบียบ ระบบบริหาร
งานตองมีที่หรือตําแหนงใหบคุคล และบุคคลตองอยูในที่ของตนใหถูกตอง และเหมาะสมกับงาน การ
จัดใหมีผังการบริหารงานจะชวยใหหลายสิง่หลายอยางเปนระเบยีบเรียบรอย และงายตอการจดัการยิง่ขึน้  
(11)  หลักความยตุธิรรม การปฏบิตังิานอยางเปนธรรมและเสมอภาค เปนแรงบันดาลใจที่ตองใชกับลูก
จาง  (12)  ความมั่นคง ในการจางบุคลากร จะตองคํานึงถึงอัตราของความสัมฤทธิ์ผล และประสิทธิภาพ
ของงานกับสัญญาการจางบุคคลดวย  (13)  ความริเร่ิม  เปนสิ่งหนึ่งที่องคการหรือหนวยงานตองการ
จากลูกจาง แตเปนสิ่งที่จะตองทําดวยความมีวินัย และเคารพฝายที่มีอํานาจ และ (14) ความสามัคคีและ
ความกลมกลืน ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูบุคลากรขององคการ หรือหนวยงานจะกอ
พลังใหกับองคการนั้น ส่ิงที่ตองระมัดระวังก็คือ การชักจูงไปในทางที่ผิด การตีความผิด ๆ ผิดพลาดไป
จากความเปนจริงในการติดตอส่ือสารกัน33

สวน  กูลิค และ เออรวิค  (Gulick and Urwick)  ไดเสนอหลักการของกระบวนการบริหาร ที่
เรียกวา  POSDCoRB  ซ่ึงเปนกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้  (1)  การวางแผน (planning = P)  เปน
การวางแผนงานเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานอยางกวาง ๆ ที่จะตองกระทํารวมทั้งวิธีการที่จะตองทํา
ตามแนวทางนั้น ๆ เพื่อใหสําเร็จลุลวงตามความมุงประสงคของหนวยงาน  (2)  การจัดองคการ  
(organizing = O)  เปนการจัดทําโครงสรางของอํานาจในการบริหารงาน  โดยแบงการบริหารงานออก
เปนแผนก  เปนภาค และอ่ืน ๆ กําหนดใหมีการประสานงานกันตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว และใหมีลําดับ
และการลดหลั่นของอํานาจในหนวยงาน ตามหนวยงานยอยที่แบงนั้น  (3)  การบริหารงานบคุคล  
(staffing = S) เปนงานทีต่องรับผิดชอบตอการบรหิารงานบุคคลใหมีการปฏิบัติงานตามหนาที่ของแตละ

                                                 
33 Charles F.Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School Administration : Theory and

Practice (New York : Holt, Rinehart and winston, Inc., 1970), 85-86.
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บุคคล จัดใหมีการฝกบุคลากร และรักษาสภาพการทํางานใหเปนที่นาพอใจทั้งฝายสถาบัน และฝาย
ปจเจกบุคคล เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคคล การคัดเลือกบุคคล  การจูงใจบุคคลเขาสู
หนวยงาน  การประเมินคา  การพัฒนา  การตอบแทน  สวัสดิการและการบริการบคุลากรอยางตอเนือ่ง 
เปนตน  (4)  การอาํนวยการ และการวนิจิฉยัส่ังการ (directing = D) งานในกระบวนการนีเ้ปนงานตอเนือ่ง
เกีย่วกบัการตดัสนิใจ การจดัระเบยีบและการสอนใหเปนรูปเปนราง เพือ่สนองความเปนผูนาํของผูบริหาร  
ผูบริหารจะตองมีความรอบคอบในการวิเคราะหและพิจารณางานอยางแทจริง  (5) การประสานงาน  
(coordinating = Co)  หนาที่ทุกอยางในระบบการบริหารงานมีความสําคัญและเกี่ยวโยงกันในทุก ๆ 
สวนของหนวยงาน ซึ่งผูบริหารจะตองสรางการประสานงานกันใหดี เพื่อใหทุก ๆ สวนของหนวยงาน 
หรือองคการจะไดทํางานประสานกันอยางกลมกลืนเพื่อประสิทธิภาพของงาน (6) การรายงาน 
(reporting = R) งานในความรับผิดชอบของผูบริหารอยางหนึ่งก็คือ  จะตองรายงานใหผูบริหารระดับสูง
ขึ้นไปทราบความเปนไปเกี่ยวกับงานในสวนของตน และของผูใตบังคับบัญชา  โดยเสนอเปนบันทึก  
รายงานการวิจัย และการตรวจตรา  (7)  การงบประมาณ (Budgeting = B) งานดานนี้เปนงานวางแผน
งานงบประมาณที่ไดรับเปนประจําป  และจัดทํางบประมาณประจําป จัดทําบัญชีการเงิน และการควบ
คุมรายรับรายจาย34

สําหรับ เซียร (Sears) ไดพยายามประยุกตเอาทฤษฎีการบริหารดานธุรกิจและรัฐศาสตรมาใช
ในการบริหารการศึกษา   ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน   ดังนี้    การวางแผน  (planning)    การจัดองคการ  
(organizing)  การวินิจฉัยส่ังการ  (directing)  การประสานงาน  (coordinating)  และการควบคุม  
(controlling)35

ทีด (Tead) ไดมุงความสําคัญที่หนวยงานยอยในองคการเปนหลักมีกระบวนการบริหารงาน 
โดยสรุปสาระสําคัญของกิจกรรมเปน 10 ประการ คือ  ( 1 )  กําหนดความมุงประสงคและจุดประสงค
ใหกระจางชัด    ( 2 )  จัดทําโครงสรางการบริหารงาน  ( 3 )  กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 

                                                 
34 Luther Gulick and L. Urwick, eds., Paper on the Science of Administration (New York :

Institute of Public Administration, Columbia University, 1939), 13.
35 Jesse B. Sears,The Nature of the Administrative Process (New York : McGraw-Hill,

1950), 35.
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และอํานาจใหบุคลากร  ( 4 )  มอบหมายอํานาจ โดยอาศัยหลักการกระจายอํานาจ  ( 5 )  ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  ( 6 )  รักษาปริมาณและคุณภาพของงานอยางเสมอตนเสมอปลาย  ( 7 )  จัดใหมีคณะ
กรรมการตาง ๆ เปนตัวประสานงานในหนวยงาน  ( 8 )  บํารุญขวัญและกําลังใจ  ( 9 )  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ( 10 )  เตรียมวางแผนงานในอนาคต36

เกร็ก  (Gregg)  ไดใหรูปแบบการบริหาร  ที่เนนการกระตุน  และจูงใจผูปฏิบัติงาน   ซ่ึง
ประกอบดวย  (1)   การตัดสินใจสั่งการ   (decision making)   (2)   การวางแผน   (planning)   (3)   การ
กําหนดอํานาจหนาที่  (organizing)  (4)  การเสนอรายงาน  (communicating) (5) การใชอิทธิพล 
(influencing)  (6)  การประสานงาน  (coordinating) และ (7)  การประเมินผลงาน  (evaluating)37

สมาคมผูบริหารโรงเรียนแหงสหรัฐอเมริกา (The American Association of School 
Administration)  ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานวาประกอบดวย  กิจกรรมที่แตกตางไปจากรูปแบบ
ที่นักบริหารอื่น ๆ ไดกลาวไปแลวเล็กนอย  กจิกรรมดงักลาวไดแก (1) การวางแผน (planning) เปนความ
พยายามทีจ่ะใหการปฏบิตังิานตรงกับเปาหมายที่ตองการ จึงไดกําหนดงานที่จะตองทํา วิธีที่จะทํา และ
จุดมุงหมายของการทํางานแตละอยางไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคการ  (2)  การแบงสรร (allocation)  มีการจัดแบงทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรที่มิใชมนุษยใหเปน
สัดสวนพอที่จะดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิผล  และมีประสิทธิภาพ  (3)  การเราใจ  (stimulation)  
เปนการกระตุน เราใจ และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานใหไดผลดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  (4)  
การประสานงาน  (coordinating) เปนการจัดใหมีการประสานงานระหวางหัวหนางานของหนวยยอย  
ใหเกิดความเขาใจกัน  ประสานงานกัน และ ขจัดขอขัดแยงใหลดลงหรือหมดไป (5)  การประเมินผล
งาน  (evaluation)  เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดการดําเนินการเพื่อการแกไขปญหา  และการ
วางแผนในชวงระยะเวลาขางหนา โดยมุงประเมินสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว38

                                                 
36 Ordway Tead, Art of Administration (New York : McGraw-Hill Book Co., 1951), 105.
37 Russell T.Gregg, The administrative Behavior : In Education (New York : Harper &

Brathers, 1957),274 - 316.
38 American Association of School Administration, Staff Relations in School Administration

(Washington : AASA, 1955), 17.
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ลิชฟลด  (Litchfield)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารวา  เปนวัฎจักรการบริหาร 
(cyclical nature)  กลาวคือ กระบวนการบริหารจะเปนวงจรใหญทั้งองคการ  ภายในวงจรใหญมีวงจร
ยอย ๆ ที่เปนการปฏิบัติงานตามหนาที่เฉพาะอยาง และหนาที่อ่ืน ๆ กระบวนการบริหารดังกลาว  
ประกอบดวย  การตัดสินใจ การจัดโปรแกรม  การติดตอ  การควบคุม และการประเมินคา39   ไซมอนได
ขยายแนวคิดการบริหารออกไปอกีโดยเนนทีห่นาทีข่องผูบริหารวากระบวนการบรหิารเปนเรื่องของการ
ตัดสินใจ (decision-making) ที่จะมีผลเกื้อกูล ตอการปฏิบัติงานของคนในองคการ เพื่อบรรลุผลความ
สําเร็จ โดยผูบริหารตองตัดสินใจในเรื่องตอไปนี้ การระบุหนาที่ของบุคคลใหชัดเจนวาขอบขายหนาที่
งานของบคุคลคอือะไร (2) การแบงอาํนาจเพือ่กาํหนดวาบคุคลใดในองคการหรอืหนวยงานนัน้ ๆ ทีม่ี
อํานาจตัดสินใจใหแกปจเจกบุคคล  (3)  การวางขอบเขตจํากัดในการบุคลากรจะเลือกทําส่ิงใดตามความ
ตองการของตน และใหมีการประสานงานดานกิจกรรมของบุคคลในองคการหรือหนวยงาน40

ตอมา แมคเคนซี่ (Mackenzie)  ไดเสนอกระบวนการจัดการ  (The Management in 3-D) เปน
ลักษณะสามมิติ  กลาวคือ  ในองคการหนึ่ง ๆ จะเริ่มตนดวยองคประกอบพื้นฐานสามประการ  (1)  
ความคิด  (ideas)  (2)  ส่ิงของ  (things)  และ  (3)  คน  (people)  ดังนั้น การจัดการองคประกอบพื้นฐาน
เหลานี้ โดยประการแรก ผูบริหารจึงตองมีมโนทัศน  (concept)  หรือวิสัยทัศนคือการวางแผนองคการ
ใหเจริญกาวหนา ประการที่สอง  ผูบริหารจะตองบริหาร  (administration) งานที่เปนสิ่งของ (things)  
วัสดุ  ครุภัณฑ  อาคารสถานที่  ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ และประการที่สาม  ผูบริหารตองใช
ภาวะผูนํา  (leadership)  สรางแรงจูงใจใหคน  (people)  ในองคการรวมแรงรวมใจกันทํางาน กระบวน
การจัดการสามมิติ ประกอบดวยหาขั้นตอน ไดแก  (1) วางแผน  (plan)   (2)  จัดองคการ  (organize)  (3)  
จัดคนเขาทํางาน (staff)  (4)  ส่ังการ (direct)และ (5)  ควบคุม  (control)41และการจัดการทางดานธุรกิจ

                                                 
39 Edward H. Lichfield, “Notes on a General Theory of Administration,” Administrative

Science Quarterly 1, 1 (June 1956) :3–29.
40 Herbert A. Simon, Administration Behavior, 2nd ed. (New York : Macmillan, 1957), 9.
41 Alec R. Mackenzie, “The management process in 3-D,” Harvard Business Review 47,4

(November-December 1969) : 87.
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 รู และ บียารส (Rue and Byars)  ไดกลาวถึงการจัดการที่ชวยสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมพื้นฐาน  ซ่ึง
เปนหนาที่การจัดการ  ประกอบดวยหาประการ คือ (1)  การวางแผน (planning)  เปนการตัดสินใจเกี่ยว
กับวัตถุประสงคการดําเนินการ ภารกิจในอนาคตและอะไรที่จะเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของวัตถุ
ประสงค  (2)  การจัดองคการ (organizing)  เปนการจัดกลุมงาน การมอบหมายงาน และการมอบอํานาจ
หนาที่ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  (3) การจัดคนเขาทํางาน  (staffing)  เปนการจัดการทรัพยากรมนุษยตั้ง
แตการวางนโยบาย  ความตองการ  การรับคนเขาทํางาน  การคัดเลือก  การฝกอบรม  และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  (4) การเปนผูนํา (leading) เปนการติดตอเชื่อมโยงความสัมพันธพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคการใหทํางานสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมาย และ (5)  การควบคุม  (controlling)
เปนการตรวจสอบวัตถุประสงค  การคนหาสาเหตุของปญหา  และ การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ที่จําเปนตอไป  เปนตน42

การบริหารสมัยใหม
กระบวนการบริหารตามทฤษฎีการบริหารสมัยใหมมีหลายทฤษฎีแตที่นี้จะเนําเสนอตอเพียง 3 

ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีเชิงระบบ (The  System  approach)  ทฤษฎีเชิงปริมาณ (The Quantitative  approach :  
Operations  research  and  Management  Science)  และ   ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ
 (The  Contingency  approach)

1. ทฤษฏีการบริหารเชิงระบบ  ผูกอใหเกิดและขยายตัวของทฤษฎี  คือ  แดเนียล  แคทซ และ
โรเบอรท แอล คาหน (Daniel  Katz  and  Robert L. Kahn)  ดวยการพัฒนาการศึกษาระบบจากปจจัยนํา
เขา – ผลผลิต – กระบวนการ  (input-output-process  system)  ซ่ึงเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต
ทฤษฎีเชิงระบบในการศึกษาองคการ 2 แนวทางคือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบปดซึ่งเนนความสําคัญของ
การศึกษาโครงสรางขององคการเปนสําคัญ สวนแนวคิดเกี่ยวกับระบบเปดนั้นเนนการศึกษาปฏิสัมพันธ

                                                 
42 Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management (Chicago : IRWIN, 1995), 6.
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กับสภาวะแวดลอม และแปรเปลี่ยนพลังของสภาวะแวดลอมใหเปนผลผลิตกลับสูสภาวะแวดลอมอีก
คร้ัง  นอกจากนี้การใหขอมูลยอนกลับจะชวยรักษาระบบ 43  

2. ทฤษฎีการบริหารเชิงประมาณ  มีช่ือเรียกอีกอยาง  เชน  วิทยาการจัดการ (management
science)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Operations  research)  และวิทยาการเชิงระบบ  (System  science)  
เปนตน  ซ่ึงชื่อตาง ๆ เหลานี้ลวนเนนการวิเคราะหและแกปญหาการบริหารดวยวิธีการเชิงปริมาณ

จุดเนนการบริหารเชิงประมาณ  มีจุดเนนที่การใชรูปแบบ  กระบวนการ  ความสัมพันธ  และ
การประเมินทางคณิตศาสตร  เพื่อแกปญหาทางการบริหาร  การใชการบริหารเชิงปริมาณทําใหผูใชตอง
กําหนดวัตถุประสงค  ปญหา  และความสัมพันธในรูปของขอมูลที่สามารถประเมินได  ซ่ึงกระบวนการ
เหลานี้ไดใหวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกปญหาที่ยุงยากสับสน และเปนวิธีการที่สามารถประยกุต
ใชไดอยางมปีระสิทธผิลในการตดัสนิใจวนิจิฉยัส่ังการ44

3.  การบริหารเชิงสถานการณ  เปนวิธีการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการผสมผสานความคิด
ของทฤษฎีบริหารตาง ๆ เขาดวยกัน  การพัฒนาวิธีการศึกษานี้ไดรับการกระตุนจากผูบริหาร  ที่ปรึกษา  
และนักวิจัย  ที่พยายามประยุกตแนวคิดของทฤษฎีตาง ๆ เขากับสถานการณตาง ๆ ที่เปนจริงซ่ึงมักจะ
พบวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงภายในสถานการณใดสถานการณหนึ่งอาจจะไมมีประสิทธิภาพภายใน
สถานการอื่นได  จึงพยายามหาคําอธิบายจากสถานการณเหลานี้ถึงเหตุผลที่การใชทฤษฎีในสถานการณ
หนึ่งประสบความสําเร็จ  แตเมื่อนําไปใชกับอีกสถานการณหนึ่งกลับประสบความลมเหลว  โดยวิธีการ
ศึกษาพยายามตั้งคําถามและตอบคําถามอยางมีเหตุผล  พบวาผลที่เกิดขึ้นแตกตางกันเพราะสถานการณ
ไมเหมือนกัน  เทคนิคอยางหนึ่งอยางใดใชไดดีในกรณีหนึ่ง  ไมไดหมายความวาจะใชไดดีในทุกกรณี
ตามแนวความคิดของวิธีการศึกษาที่ใหความสําคัญกับสถานการณ  หนาที่ของผูบริหารคือ  จะตองชี้ให
เห็นวาเทคนิคอะไรภายใตสถานการณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  และในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
จะใหผลประโยชนที่สุดกับเปาหมายของฝายบริหาร  ในการกระตุนคนงานใหเพิ่มผลผลิต  นักทฤษฎี
                                                 

43 Phillip Lewis, Organizational  Communication : the  Essence of  Effective
Management,3rded.   (Singapore  John  Wiley  and  Sons,  Inc.,  1987),32.

44 George Terry,   Principles  of  Management,  3rded. (Homewood,  Illinois : Learning
System   Company,  1978),3-4.
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การบริหารเชิงวิทยาศาตรอาจจะเสนอแนะระบบการจายผลตอบแทนแบบจูงใจ  นักทฤษฎีบริหารเชิง
พฤติกรรมศาสตรอาจจะสรางบรรยากาศการจูงใจทางดานจิตวิทยา  แตนักทฤษฎีการบริหารเชิงสถาน
การณจะถามวาวิธีการไหนจะใชไดดีที่สุด  สําหรับที่นี่  ถาหากคนทํางานไมมีทักษะ  ดิ้นรนเพื่อความอยู
รอดของชีวิต  ส่ิงจูงใจทางดานการเงินอาจจะใชไดดี  แตถาหากเปนคนงานที่มีทักษะตองการแสดง
ความสามารถ  การจัดเพิ่มหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหแกผูทํางาน  อาจมีประสิทธิ
ภาพมากกวา45

นอกจากทฤษฎีทั้งสามดังกลาวแลว  ยังมีการเสนอแนวคิดและทฤษฎีการบริหารตาง ๆ อีกเชน  
ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ  ทฤษฎีการตัดสินใจ  เปนตน

ทักษะการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
แนวคิดของนักวิชาการ  นักบริหาร ที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนใหญมีความเห็นสอดคลอง

กันวา ความสามารถของผูบริหาร ที่แสดงวาเปนผูบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารและ
นําองคการไปสูความสําเร็จนั้น หมายถึง ผูบริหารที่มีทกัษะในการปฏบิตังิาน หรือมทีกัษะการบรหิาร 
ซ่ึงทกัษะทีจ่าํเปนสาํหรบัผูบริหารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ และนาํไปสูความสาํเรจ็ประกอบดวย ทกัษะการ
บรหิาร (administration skills) ตามแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการ รวมผลงานวิจัยที่สนับสนุน
แนวคิดดังกลาว  ดังนี้

1.  ทักษะดานเทคนิค  (technical Skills)  แคทซ (Katz)  ไดใหความหมายวาทักษะดานเทคนิค
เปนความสามารถของผูบริหารในการใชความรู  กระบวนการ  ขั้นตอน  วิธีการ  วิธีทําเทคนิคเฉพาะ
อยาง และการใชเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน โดยการเรียนรูจากประสบการณ การ
ฝกปฏิบัติ การศึกษาเพิ่มเติมและการฝกอบรม46  ซ่ึงตอมา แฮรริส  (Harris) ไดนําทักษะดานเทคนิคของ
แคทซ (Katz) มาขยายความวา ทักษะดานเทคนิค (technical skill) ไดแก การพูด (speaking)  การเขียน  

                                                 
45 สมยศ  นาวีการ , การบริหาร (กรุงเทพฯ : ดวงกมล , 2522), 53.
46 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Havard Business Review 33, 1

(January-February 1955): 22–42.
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(writing) การอาน  (listening)  การฟง  (listening) การจัดลําดับเรื่อง(outlining)เขียนแผนภูมิ  (graphing) 
วาดภาพ  (sketching)  การคํานวณ (computing) และเปนประธานที่ประชุม  (chairing a meeting)47

โดย ฮัลฟองโซ เฟริซ และเนวิลส (Alfonso, Firth and Naville)  ไดใหความเห็นที่คลายคลึงกันวา  
ทักษะเชิงเทคนิค  (techinical skills)  หมายถึงความสามารถของผูนิเทศในการใชความรู วิธีการ และ
เทคนิควิธี ทักษะที่เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหครูยอมรับ
ในตัวผูนิเทศได  เนื่องจากทักษะดังกลาวเปนความรูความชํานาญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพและสาขา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  อัลฟองโซ และคณะไดกลาวถึง  ทักษะเชิงเทคนิค  ไดแก กําหนดกฎเกณฑสําหรับ
การเลือกสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอน สังเกตการสอนในหองเรียนไดอยางเปนระบบ  วิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตการเรียนการสอน เขียนจุดประสงคการเรียนรูได  จัดประเภทของจุดประสงคการ
เรียนรูได  รูจักนําผลการวิจัยมาประยุกตใชวิเคราะหส่ิงที่ควรจัดเตรียมกอนการเรียนการสอน  พัฒนา
กระบวนการวัดผลและประเมินผล  วิเคราะหงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และสาธิตทักษะตาง ๆ ใน
การสอน และนําไปปฏิบัติไดจริง48

สวน  วอรเนอร  (Worner)  ไดช้ีใหเห็นวา  ปญหา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดการ
ศึกษา ผูนิเทศหรือผูบริหารจําเปนตองปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะทักษะดาน
เทคโนโลยี  (technological skills)  เปนความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานการวางแผนการตัดสินใจ 
แผนภูมิของงาน และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร49  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดกลาววา ทักษะ
ดานเทคนิคเปนทักษะที่ผูบริหารมีความเขาใจในวิธีการ กระบวนการ วิธีดําเนินการ และเทคนิคดานก

                                                 
47 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J. :

Prentice-Hall, Inc., 1985), 16–19.
48 Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon,

Inc., 1981) ,334–335.
49 Wayne Worner, “Survival Kit for Supervisors,” Educational Leadership 39, 4(January

1982): 258–259.
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ศึกษา ทักษะดานเทคนิคไมใชเทคนิคดานการสอนแตเปนเทคนิคที่ครอบคลุมถึงความรูเฉพาะอยางใน
ดานการเงิน การบัญชี  การกําหนด  การจัดซื้อ จัดจาง การกอสราง และการสํารวจรักษา  เปนตน50

ตอมา เฮอรเซย และ บลานชารด  (Hersey and Blanchard)  ไดกลาววา ทักษะดานเทคนิคเปน
ความสามารถในการใชความรู วธีิการ เทคนคิและสิง่ทีจ่าํเปนสําหรับภาระหนาทีโ่ดยเฉพาะ ซ่ึงเกดิจาก
ประสบการณ  การศึกษา และการฝกอบรม51  นอกจากนี้ โบวี และคณะ (Bovee and others)  ซ่ึงเปนนัก
วิชาการทางดานธุรกิจ ไดเสนอแนวคิดวา ทักษะดานเทคนิค เปนทักษะที่ตองใชเครื่องมือ เทคนิค และ
ความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะดานเปนพิเศษ  ผูจัดการตองพัฒนาทักษะดานเทคนิคอยู
ตลอดเวลา โดยการศึกษาและการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ52  ตลอดจน รู และ บียารส (Rue and 
Byars)  เห็นวาทักษะดานเทคนิค (technical skill) เปนความสามารถพเิศษเฉพาะทางในการใชเครือ่งจกัร
ในการปฏบิตังิาน53  พนสั  หนันาคนิทร เรียกวา ทักษะดานเทคนิค (technical skills) คือรูวางานที่ตองทํา
โดยหนาที่ของตนคืออะไรบาง และจะทํางานนอย ๆ ไดอยางไร รวมทั้งบทบาทที่ตองกระทํา เพื่อให
งานสมบูรณยิ่งขึ้น54  ซ่ึง พะยอม  วงศสารศรี  ไดเห็นดวยวา  ทักษะดานเทคนิคเปนการมุงใหฝายจัดการ
มีความรู ความเขาใจ และสามารถในการทํางานที่ใชฝมือ หรือที่ ฟาโยล  (Fayol)  ไดกลาววาเปนเรื่อง
ของการผลิต เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ การจัดการระดับลาง (lower management)  จําเปน

                                                 
50 Thomas J. Sergovovanni, Educational Govermance and Administration (Englewood Cliffs,

N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980), 72–73.
51 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management and Organizational Behavior :

Utilizing Human Resources,  8.
52 Countiand L. Bovee and others, Management (New York : McGraw-Hill, Inc,1993),21–23.
53 Lesile W. Ruc and Lloyd L. Byars, Management Skills and Application, 7th ed. (Chicago :

IRWIN, 1995), 9.
54 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 68-69.
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ตองมีความสามารถดานนี้มาก  เพื่อเปนที่ปรึกษาและสามารถสาธิตวิธีการตาง ๆ ใหคนงานในกลุมที่ตน
รับผิดชอบไดเรียนรู55

ทักษะดานเทคนิค  (technical skills)  ในความเห็นของ นพพงษ  บุญจิตราดุลย  หมายถึง การที่
ผูบริหารสามารถทํางานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง  ซ่ึงเปนวิธีการ  กระบวนการ และเทคนิคโดย
อาศัยความรู  การวิเคราะห และรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ทักษะนี้เรียนรูไดดวยการปฏิบัติ
ระหวางฝกหรือเตรียมตัวเปนผูบริหาร เชน ความสามารถในการเขียนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร การพูด 
การอานแผนผัง โครงสรางองคการ การรูจักตารางทํางาน การทําทะเบียนนักเรียน สามารถทําสํามโน
ประชากรเกี่ยวกับนักเรียน เขาใจแบบฟอรม ทะเบยีน และการบญัชใีชสอยตาง ๆ เทคนคิวธีิการใช
อุปกรณ เครือ่งมอื เครือ่งคอมพวิเตอร เปนตน ทกัษะนีถึ้งแมวาจะจาํเปนนอยมากสาํหรับผูบริหาร เพราะ
วาไมตองทาํหรือปฏิบตัเิองแตกจ็าํเปนตองรูและเขาใจ เพื่อการตรวจสอบงานและสรางศรัทธาใหกับผูอยู
ใตบังคับบัญชา ทักษะดานเทคนิคสอนและศึกษาไดงาย

สุนีย  จิตรเนื่อง  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทาง
การบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยสรุปวา  ผูบริหาร   และอาจารยมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานเทคนิคที่กําหนดในแบบสอบถามอยูในเกณฑเห็นดวย56  นวล
ศรี  ดาลิน ไดทําการวิจัยเร่ือง “ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ ตามการรบัรูของตนเอง”  ผลการวจิยัคร้ังนีพ้บ
วา ทกัษะดานเทคนคิ ปรากฎวาคาเฉลี่ยตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 

                                                 
55 พยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพพรานนกการพิมพ, 2531),

45–46.
56 สุนีย  จิตรเนื่อง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง

ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526), 73.
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3.5257  และทัศนีย  เอี่ยมผอง ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย เกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวา (1) ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ดานเทคนิคอยูในระดับมาก58

2.  ทักษะดานมนุษย (human skills)  แคทซ  (Katz)  ไดใหความหมายวา  เปนความ
สามารถของผูบริหารในการปฏิบัติงาน และใชดุลยพินิจเกี่ยวกับการทํางานรวมกับบุคคลอื่นและการรู
จักใชคน ทักษะดานนี้ประกอบดวย ความเขาใจถึงวิธีการสรางแรงจูงใจคน และมีศิลปะฝกตนเปนผูนํา
ที่ดี เขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สามารถ
สรางระบบความรวมมือระหวางผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานฝายตาง ๆ ไดอยางดี59  ไวลส 
(Wiles) มีความเห็นวา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (skill in human relation)  เปนความสามารถในการเขา
กับบุคคลตาง ๆ ไดดี60 เชนเดียวกับ อัลฟองโซ เฟริซและเนวิลล (Alfonso, Firth and Neville) ไดแสดง
ใหเห็นวา ทักษะดานมนุษย (human skills) หมายถึงความสามารถในการเขากับคนหรือมีมนุษยสัมพันธ 
สามารถทํางานรวมกับกลุมได จูงใจคนใหเกิดความรวมมือกันทํางาน ทําใหกลุมยอมรับการเปลี่ยน

                                                 
57 นวลศรี  ดาลิน, “ ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติตามการรับรูของตนเอง ” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533),397.

58 ทัศนีย  เอี่ยมผอง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), บทคัดยอ.

59 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 33
(January-February 1955):33 – 42.

60 Kimball Wiles, Supervision for Better School (New York : Prentice-Hall, 1955),  125.
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แปลงทักษะนี้เกิดจากการมีความเห็นใจกัน การตระหนักในตนเอง การยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล การตระหนักในความคิดเห็นของผูอ่ืน และการปฐมนิเทศเพื่อนรวมงาน61

แฮรริส  (Harris)  มีความเห็นเชนเดียวกัน พรอมทั้งขยายความวา ทักษะดานมนุษย (human 
skill)  ไดแก  ความเขาอกเขาใจ  (empathizing)  การรูจักสัมภาษณ  (interviewing)  การรูจักสังเกต  
(observing)  การรูจักการนําอภิปราย  (leading discussion)  ความสามารถสะทอนความรูสึกและความ
คิด (reflecting felling and ideas)  การมีสวนรวมในการอภิปราย  (participating in discussion)  และการ
แสดงบทบาทสมมุติ  (role playing)62  ทํานองเดียวกับ เซอรจิโอวานนี (Servgiovanni)  ไดกลาววา  
ทักษะดานมนุษย  (human skill) เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการทํางานอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงพื้นฐานของบุคคลและการอยูรวมกันในกลุม  ส่ิงที่จําเปนตอทักษะนี้
อยางยิ่ง  ไดแก ความเขาใจตัวเองและการยอมรับเปนอยางดี และเห็นคุณคาความสําคัญของบุคคล ความ
หนักแนน และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ซ่ึงเปนความรูพื้นฐานที่ครอบคลุมถึงความเขาใจในทักษะ
สําหรับผูนํา เชน การสรางแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิก กลุมพลวัต ความตองการของมนุษย การสราง
ขวัญและกําลังใจ การจัดการความขัดแยงและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทักษะดานมนุษยมีความ
สําคัญตอผูบริหารและผูนิเทศที่จะนําไปสูความสําเร็จ63  ทักษะดานมนุษย  (human skill)  เปนความ
สามารถและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน รวมถึงความเขาใจ การจูงใจ และการใชภาวะผู
นําที่มีประสิทธิภาพ64    นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของนักวิชาการทางดานธุรกิจ เชน โบวี และคณะ (Bovee 
and others) ไดเสนอแนวคิดวา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal skills) เชนเดียวกันที่
เรียกวา ทักษะดานมนุษย  (human skill) หรือทักษะคน (people skills)  เปนที่ยอมรับแลววาผูจัดการจะ

                                                 
61 Robert J. Alfonso, Gerald R. Firth, and Richart F. Neville, Instructional Supervision,

334-338.
62 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs :  Prentice-

Hall, Inc., 1985), 16 – 19.
63 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration, 72.
64 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :

Utilizing Human Resources,  8.
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ทํางานไดดีนั้น ขึ้นอยูกับผูรวมงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในกลุม ผูจัดการไมวาระดับใด 
ตองมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลเปนอยางดี เพราะวา ผูจัดการตองอาศัยคนทั้งภายในและภาย
นอกองคการ เพื่อชวยสนับสนุนใหเขาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย65  รวมทั้ง รู และ บียารส (Ruc and 
Byars)  ก็เห็นสอดคลองวา ทักษะดานมนุษย  (human skill)  เปนความเขาใจคน และเปนความสามารถ
ในการทํางานกับคนไดเปนอยางดี66

ภญิโญ  สาธร  ไดมแีนวคดิวาในการบรหิารการศกึษา ผูบรหิารตองมคีวามชาํนาญ หรือความ
สามารถในทางมนุษยสัมพันธ (human relation competence) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขากับคน 
รูวาจะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางไร และเขาใจหลักหรือทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย67  
ซ่ึง พนัส  หันนาคินทร  ก็ไดกลาวเห็นดวยวา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human relation skills) คือ การ
รูจักสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอก องคการรูจักที่จะใชความสามารถที่มีอยูใน
ตัวแตละคนใหเปนประโยชนตอการดําเนินการของโรงเรียน  รูจักประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับนับถือ
แกบรรดาครู และบุคคลอื่นในโรงเรียนและสังคมโดยทั่วไป68  เชนเดียวกับ พยอม  วงศสารศรี  เห็นวา 
ทักษะดานมนุษย (human skill) เปนงานดานการจัดการซึ่งเปนการทํากับมนุษยโดยตรง ฉะนั้นการที่จะ
ทําใหบุคคลที่รวมงานกันอยู  รวมมือในการทํางานจําเปนตองเขาใจเรื่องราวมนุษยเปนอยางดี  เขาใจถึง
สาเหตุตาง ๆ ที่แสดงพฤติกรรมในรูปตาง ๆ มีความสามารถในการใชวิธีการจูงใจสมาชิกในองคการให
อยากทํางาน ทักษะนี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่ฝายจัดการทุกระดับจําเปนตองปลูกฝง และพัฒนาขึ้น เพื่อใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจอยางดีภายในองคการ69  ดังที่ นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดกลาววา ทักษะดานมนุษย 
(human skill) ในการบริหารงานโรงเรียนไมวาจะเปนการบริหารงานทางดานใด รวมทั้งการจัดการ

                                                 
65 Countiand L. Bovee and others, Management (New York : McGraw-Hill, Inc,1993), 21-23.
66 Lesile W. Rue and Lloyd L. Byars, Management Skills and Application, 7th ed. (Chicago :

IRWIN, 1995), 9.
67 ภิญโญ  สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2519), 70.
68 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 68 – 69.
69 พะยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพรานนกการพิมพ, 2531),

45 – 46.
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นิเทศการศึกษาในโรงเรียนผูบริหารจําเปนตองมีทักษะดานมนุษยสัมพันธอยางดี เพราะวาผูบริหาร
ทํางานสัมพันธกับบุคคลหลายประเภท ซ่ึงมีความแตกตางกันทางดานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  
สังคม  ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจ  ทัศนคติ  และคานิยม บุคคลประเภทตาง ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชาเหนือผู
บริหาร ศึกษานิเทศก หัวหนาหมวดวิชา ครูผูสอน พนักงาน เจาหนาที่ คนงานภารโรง นกัเรยีน และผูปก
ครอง จาํเปนทีผู่บริหารตองศกึษาพฤตกิรรม และพยายามเขาใจบคุคลทกุประเภท มอียูหลายครัง้ทีจ่ะพบวา 
งานลมเหลว เพราะความไมเขาใจกันจนไมสามารถรวมกันทาํงานได ทักษะนี้ผูบริหารจะศึกษาไดจาก
ประสบการณในการทํางานและจากวิชาสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับจิตวิทยาของคนหมูมากและสังคมวิทยา
70  และ ธงชัย  สันติวงษ  ใหความเห็นวา ความสามารถในดานมนุษย (human skills)  หมายถึง ความ
สามารถในการปฏิบัติ และใชดุลพินิจ เกี่ยวกับการทํางานกับคน และการรูจักใชคน ความสามารถชนิด
นี้มักจะประกอบดวยความสามารถเขาใจถึงวิธีการจูงใจคน และมีศิลปะทําตนเปนผูนําที่ดี71

สุนีย  จิตรเนื่อง  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทาง
การบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร” 
ไดผลการวิจัยวา ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึงประสงคของผู
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในดานมนุษยที่กําหนดไวในแบบสอบถามอยูในเกณฑเห็นดวย72  นวลศรี  
ดาลิน  ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตามการรับรูของตนเอง”  ผลการวิจัยครั้งนี้  
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดเีดน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ
ประจําปการศึกษา 2531 มีทักษะทางการนิเทศการศึกษาตามการรับรูของตนเองในทักษะดานมนุษย  

                                                 
70 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534), 17–18.
71 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร  (กรุงเทพฯ : พิศิษฐการพิมพ, 2536), 334.
72 สุนีย  จิตรเนื่อง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง

ประสงคของผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา ในกรงุเทพมหานคร ” (วทิยานพินธ
ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526), 75.
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ปรากฎวามีคาเฉลี่ยตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.6073  ทัศนีย  เอี่ยม
ผอง  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีผลการ
วิจัยพบวาผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรง
เรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการดานมนุษยสัมพันธอยูใน
ระดับมาก

3.  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual Skill)  แคทซ (Katz)  ไดใหความหมายไววา หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารทีเ่ขาใจ มองเหน็ภาพความสมัพนัธของสวนตาง ๆ ในองคการทัง้หมด มคีวามคดิ
ทีก่วางไกล ครอบคลมุและเชือ่มโยงกบัองคการอืน่ ๆ ไดเปนอยางด ี ทัง้ทางดานการเมอืง สังคม และ
เศรษฐกจิ ทัง้ในระดบัจุลภาคและมหภาค74  แฮรริส (Harris)  ไดนํามาขยายความเพิ่มเติมวา ทักษะดาน
มโนภาพ   (conceptual skill)    ไดแก   การมองเห็นภาพพจนโดยสวนรวม     (visualizing)
การวิเคราะห (analyzing)   การวนิจิฉยั (dagnosing)  การสงัเคราะห  (synthesizing)  การรูจกัวพิากษวจิารณ  
(oriticizing)  การรูจกัใชคาํถาม  (questioning)75

เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)  ไดกลาววา ทักษะการบริหารที่สําคัญ  ที่เกี่ยวกับทักษะดาน
มโนภาพ (conceptual skill)  เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียน 
และโปรแกรมการศึกษาทั้งหมด  ทักษะนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของแตละองคประกอบของโรงเรียนที่

                                                 
73 นวลศรี  ดาลิน, “ ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาตติามการรบัรูของตนเอง ” (วทิยานพินธปริญญา
ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533),397.

74 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Reivew 33, 1
(January-February 1955): 3 – 42.

75 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice-Hall, Inc., 1985), 16 – 19.
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เปรียบเสมือนองคการ โปรแกรมการศึกษา ระบบการสอน หนาที่ของคนในองคการ เปนตน76 ดังที่ 
เฮอรเซย และบลานชารดไดเสนอทักษะการจัดการที่จําเปนตามระดับขององคการในทักษะดานมโน
ภาพ (conceptual skill) ซ่ึงเปนความสามารถที่ผูบริหารเขาใจความซับซอนขององคการ การปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมของบุคลากรที่อยูในองคการ และการเขาใจวัตถุประสงคโดยรวมขององคการ77  เชนเดียว
กับ โบวี และคณะ มองวา ทักษะการจัดการ (management skill)  ดานมโนภาพ (conceptual skill) เปน
ทักษะที่ทําใหผูจัดการสามารถมองภาพรวมทั้งหมดขององคการ  ความสัมพันธระหวางองคการกับสิ่ง
แวดลอม และเขาใจความสมัพนัธสวนตาง ๆ ขององคการ78  รวมทัง้ รู และ  บยีารส (Rue and Beyars) มี
ความเหน็วา ทกัษะดานมโนภาพ (conceptual skills) เปนความเขาใจความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ 
ของธุรกิจของตนกับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด ไดแก การตัดสินใจ การวางแผน และการจัดองคการ ซ่ึงเปน
กิจกรรมการจัดการโดยเฉพาะที่แสดงถึงการมีทักษะดานมโนภาพของผูจัดการ79

นอกจากนี้ พนัส หันนาคินทร  ไดกลาวไววา ทักษะในดานมโนภาพ (conceptual skills) คือ 
การเขาใจโครงสราง และความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคการ การเขาใจ 
และมองเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเปนผูมีสายตากวางไกล และลึกพอที่จะหยั่งรู
ถึงผลที่เกิดจากการกระทําและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือองคการ80  โดย  พยอม  วงศสารศรี ไดกลาวเสริมวา ทักษะดานมโนภาพ 
(cenceptual skill) เปนทักษะความสามารถในการมององคการในภาพรวม เปนการพิจารณาหนาที่ตาง ๆ 

                                                 
76 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration (Englewood Cliffs,

N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980),  72 – 73.
77 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :

Utilizing Human Resources,  8.
78 Courtiand L. Bovee and others, Management Skills and Application (New York : McGraw-

Hill, Inc., 1993), 9.
79 Leslie W. Ruc and Lloyad L. Byars, Management Skills and Application, 7th ed. (Chicago :

IRWIN, 1995), 9.
80 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 68-69.
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ในองคการ และผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกที่มีตอองคการ ไมวาจะเปนการแปร
เปล่ียนทางดานเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจ
ของฝายจัดการเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากขายงานขององคการมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
เชน นโยบายการตลาดเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบตอฝายผลิต ฝายบุคคลและฝายการเงิน ทกัษะ
ดานความคิดนี้จําเปนตองอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิดริเร่ิมสราง
สรรค ฉะนั้นการจัดการระดับสูง (top management)  จําเปนตองพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง และลดหลั่น
นอยลงตามลําดับ81  โดย นพพงษ  บุญจิตราดุลย  กลาวสนับสนุนวา  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual 
skill)  นั้น ผูบริหารในฐานะผูนําสูงสุดในโรงเรียน ตองมีทักษะนี้มากที่สุด โดยสามารถเขาใจหนวยงาน
ของตนในทุกลักษณะ และเปนความสัมพันธของหนวยงานของตนที่มีตอหนวยงานหรือองคการอื่นที่
เกี่ยวของ ตองเขาใจวางานแตละหนาที่ในโรงเรียนจะขึ้นอยูซ่ึงกันและกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ในหนาที่ หรือหนวยงานฝายตาง ๆ สวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนก็จะกระทบกระเทือนถึงสวนอื่น ๆ   
ผูบริหารตองมีความรูกวางขวาง ในดานวิชาสังคมศาสตร  ประกอบดวย  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร 
การเมือง มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม  ดังนั้น  ผูบริหารตองศึกษาวิชาสามัญมากขึ้นเพื่อใหเกิดทักษะนี้ 
และสามารถทาํงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ82  ซ่ึง ธงชยั  สันตวิงษ กเ็หน็วา ความสามารถดานมโนภาพ 
(conceptual skills)  เปนความสามารถในการเขาถึงปญหาของสวนตางๆขององคการไดทั้งหมดและ
สามารถคิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมสําหรับทั้งองคการความสามารถดังกลาวจะมีไดก็ตอ
เมื่อผูบริหารมีขอบเขตการคิดที่กวางขวาง  โดยคลุมไปถึงการพิจารณาจุดประสงคขององคการมากกวา
ที่จะเปนความสามารถนึกคิดถึงปญหาเฉพาะภายในขอบเขตของงานในกลุมของตนเทานั้น83  ดังที่  สุ
นีย  จิตรเนื่อง  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัย

                                                 
81 พะยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพรานนกการพิมพ, 2531),

45–46.
82 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534), 17-18.
83 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, ฉบับแกไขปรับปรุง พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2533), 344-345.
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สรุปไดดังนี้  (1)  ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึงประสงคของผู
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในดานคตินิยมที่กําหนดในแบบสอบถามอยูในเกณฑเห็นดวย”84  สวน 
นวลศรี  ดาลิน  ไดวิจัยเร่ือง “ทักษะการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตามการรับรูของตนเอง”  ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  ประจําปการ
ศึกษา 2531 มีทักษะทางการนิเทศการศึกษาตามการรับรูของตนเองในทักษะดานมโนภาพ ปรากฏคา
เฉล่ียตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.4785  และทัศนีย  เอี่ยมผอง  ไดศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวา   
ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ดานมโนภาพอยูในระดับมาก86

                                                 
84 สุนีย  จิตรเนื่อง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง

ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526),  73.

85 นวลศรี  ดาลิน, “ ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตามการรับรูของตนเอง ” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533),397.

86 ทัศนีย  เอี่ยมผอง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 2535),บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

พนัส  หันนาคินทร  ไดสรุปวา ทักษะในดานเทคนิคและทักษะในดานมโนภาพ ไดจากการ
เรียนรู การศึกษาดวยตนเองและจากการปฏิบัติงาน แตทักษะดานมนุษยเกิดจากความสามารถไหวพริบ
และบุคลิกภาพของตนเองเปนองคประกอบที่สําคัญ87

แคทซ  (Robert L. Katz)88 เฮอรเซย และ บลานชารด (Hersey and Blanchard)89  โบวี และคณะ 
(Bovee and others)90  รู และ บียารส (Rue and Byars)91  ตางสรุปและมีความเห็นสอดคลองกันวา ทักษะ
การบริหารทั้งสามดานจะใชมากนอยแตกตางกันออกไป    สําหรับผูบริหารในแตละระดับในตําแหนงผู
บริหารระดบัสูง ซ่ึงเปนตาํแหนงผูบริหารของหนวยงานจะตองกาํหนดวตัถุประสงค และอนาคตขององค
การ การตดัสนิใจ ซ่ึงตองมแีละใชทกัษะดานมโนภาพ (conceptual skill)  มากกวาผูบริหารระดบักลางและ
ระดบัลาง สวนผูบริหารระดับกลางที่จะตองเปนผูประสานนโยบายของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม จึงตองอาศัยความรวมมือรวมแรงรวมใจจากผูปฏิบัติงาน  ดังนั้น ผูบริหารระดับกลางจึง
ตองใชทักษะดานมนุษย (human skills)  มากกวาทักษะดานอื่น และผูบริหารระดับลางและผูปฏิบัติงาน
ในฐานะเปนผูลงมือปฎิบัติงานโดยตรง เพือ่ใหงานบรรลตุามวตัถุประสงคขององคการ หรือหนวยเหนอื 
จงึตองใชทกัษะดานเทคนคิ (technical skills) มากกวาทักษะอื่น และมากกวาผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 
แสดงตามแผนภูมิที่ 3   ดังนี้

                                                 
87 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524),  69.
88 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 33, 1

(January-February 1955): 33-42.
89 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :

Utilizing Human Resoures,  8.
90 Courtiand L. and others, Management (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), 22.
91 Leslic W. Ruc and Lloyd L. Byars, Management Skills and Application, 7th ed. (Chicago :

IRWIN ,1995),  8.
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ทักษะการบริหารที่จําเปน  (Skills Needed) ของบุคคลตามระดับของการจัดการ

แผนภูมิท่ี 3  ทักษะการบริหารที่จําเปนของบุคคลตามระดับของการจัดการ
ที่มา  : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :
         Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs,  N.J. :A Simon of Schuster Company,1993), 8.

นพพงษ  บุญจตราดุลย  ไดสรุปไววา  ทักษะการบริหารนั้น  ครูใหญในโรงเรียนที่มีขนาดตาง
กันหรือระบบตางกันก็อาจจะมีทักษะการบริหารมากนอยแตกตางกันแลวแตสภาพการณและขนาดของ
โรงเรียน ดังนั้น การวัดวาครูใหญจะมีสมรรถภาพในการทํางานอยางไร  จึงพึงระวังมองดูส่ิงแวดลอม 
และสภาพความเปนไปในโรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญมีหนวยงานมาก และสัมพันธกับองคการภาย
นอกมาก ครูใหญก็จําเปนตองมีทักษะดานมโนภาพและดานมนุษยมาก สวนโรงเรียนขนาดเล็กบางทีครู
ใหญก็ตองมีทักษะดานเทคนิคมากกวาครูใหญในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ   เพราะอาจจะตองลงมือ
ทํางานทางธุรการตาง ๆ  ดวยตนเอง92    และ อัลฟองโซ และคณะ (Alfonso and others)  ไดประมาณ

                                                 
92 นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534), 18.

ระดับการจัดการ

ผูบริหาร

ผูจัดการ

หัวหนา

ผูปฏิบัติ

Technical skill Human skill Conceptual skill
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คราว ๆ วา การใชทักษะของผูบริหาร โดยผูบริหารจะใชทักษะดานการจัดการมากที่สุด คือ รอยละ 60 
ทักษะดานเทคนิค รอยละ 25 และทักษะดานมนุษย รอยละ 15 ผูนิเทศการสอนจะใชทักษะดานเทคนิค 
รอยละ 50 ทักษะดานการจัดการ รอยละ 20 และทักษะดานมนุษย รอยละ 30  สวนครูผูสอนใชทักษะ
ดานเทคนิค  และทักษะดานมนุษย   รอยละ 45   และทักษะดานการจัดการ รอยละ 1093

สุนีย  จิตรเนื่อง  ไดวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการ
บริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสามดาน คือ ดานมโนภาพ  ดานมนุษย และ
ดานเทคนิคไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .0194  ซ่ึง  เสรี  เลิศสุชาติวนิชไดวิจัยเร่ือง “ทักษะ
และพฤติกรรมการบริหารของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กอนและหลังการฝกอบรม”  การวิจัยปรากฎผลวา ทักษะการบริหารดานเทคนิค  
(technical skill)  ทักษะดานมนุษย  (human skill)  ทกัษะดานมโนภาพ (conceptual skill)  และพฤติ
กรรมการบรหิารดานการวางแผน พฤตกิรรมการบริหารดานการจัดระบบพฤติกรรมการบริหารดานการ
จูงใจ  พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เมื่อผานการฝกอบรมโดยวิธีการ  และกระบวนการฝกอบรมตาม
หลักสูตร   “เตรียมอาจารยใหญ”   ของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ไมมีผลกระทบตอทักษะและ
พฤติกรรมการบริหารของครูใหญที่มอียูเดิมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันาแตอยางใด95

                                                 
93 Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon,

Inc., 1981),  328-329.
94 สุนีย  จิตรเนื่อง, “ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง

ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526), 73.

95 เสรี  เลิศสุชาตวนิช, “ ทักษะและพฤติกรรมการบริหารของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กอนและหลังการฝกอบรม ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2531), 103.
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บรีุ  แกวเล็ก   วจิยัเร่ือง   “   ความสมัพนัธระหวางทกัษะกบักระบวนการบรหิารของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม”  ผลการคนพบจากการวิเคราะหคนหาขอ
มูลเชิงประจักษพบวา  ไดสนับสนุนสมมติฐานทางการวิจัยนั่นคือ ทักษะทางการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใน
จังหวัดนครปฐม ไดสงผลกระทบตอกระบวนการบริหารของผูบริหารการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ หนาที่
ที่ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติไมวาจะเปนหนาที่ดานการตัดสินใจ การวางแผนงาน การจัดองค
การ การสื่อสาร การใชอํานาจบังคับบัญชา การประสานงาน และการประเมินผลงาน หนาที่เหลานี้ไม
วาจะเกิดผลในทางบวกหรือทางลบ จะมปีระสิทธผิลหรือดอยประสิทธผิลมปีระสิทธภิาพหรือดอยประ
สิทธภิาพเกดิจากอทิธพิลของทกัษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสามดาน  ซ่ึงได
แก  ทักษะทางการบริหารดานมโนภาพ  ดานมนุษย  และดานเทคนิค96  และทัศนีย  เอี่ยมผอง  วิจัยพบ
วาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูอาจายเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสามดาน คือ ดานเทคนิค  ดาน
มนุษย และดานมโนภาพ แตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .0597

นอกจากทักษะการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหารที่กลาวมาแลวทั้งสามทักษะ คือ ทักษะดาน
เทคนิค (technical skills)  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  และทักษะมโนภาพ  (conceptual skill)  ยัง
มีทักษะดานอื่นอีกที่นักวิชาการและนักบริหารเห็นวามีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร  เชน 
ไวสล (Wiles)  ใหทศันะวา ทกัษะในการบรหิารงานบคุคล  (skill in personal administration) หมายถงึ 
ความสามารถทางการสนับสนุนพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ และทักษะในดาน

                                                 
96 บุรี  แกวเล็ก, “ ความสัมพันธระหวางทักษะกับกระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535),117.

97 ทัศนีย  เอี่ยมผอง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), บทคัดยอ.
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ประเมินผล   (skill in evaluation)  หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ และ
การสังเกต98  เชนเดียวกับ วอรเนอร (Worner)  กลาววา ทักษะดานการบริหารบุคลากร (personnel 
management)  เปนความสามารถในการประเมนิและฝกอบรมบคุลากร มคีวามเขาใจและการจดัการดาน
บคุลากร เขาใจการเปลีย่นแปลงขององคการ โดยคาํนงึถึงความสมัพนัธทางสงัคม และจติวทิยาของบคุคล
และกลุม เชน ความตองการของมนษุย และความแตกตางระหวางบุคคล99  และเซอรจิโอวานนี และส
ตารเรทท (Sergiovanni and Starratt) ไดรวมกันเสนอแบบจําลองภาวะผูนําที่มีคุณภาพ ประกอบดวย
หลัก 10 ประการ คือ  (1) ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะในการแกไขความขัดแยง การบริหารงาน
เปนทีม รูปแบบการตัดสินใจ และกระบวนการกลุม ทักษะเหลานี้เปนสถานการณเฉพาะ ซ่ึงผูนาํที่
ประสบความสาํเรจ็สวนใหญมทีกัษะพืน้ฐานดงักลาวอยูในตวัของแตละคนอยูแลว  (2)  การมองไกล   
(3)  มีหลักการ  (4)  มีหลักในการทํางาน  (5)  มีหลักการปกครอง  (6)  มีจุดประสงค  (7)  มีการวางแผน  
(8)  มีความยืนหยัด  (9)  มีการบริหารงานบุคคล และ (10)  มีความรักสถาบัน100

สรุปทักษะการบริหาร
ผูวิจัยไดกําหนดทักษะการบริหาร  โดยประยุกตจากแนวคิดของ  แคทซ  (Katz)  วอรเนอร

(Worner)   เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni) และ  ใหความหมายของทักษะการบริหาร ดังนี้
 ทักษะการบริหาร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล  ในการปฏิบัติงานทั้งงานในหนาที่ทั้งที่

เปนของตนเองและที่ไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชาไดแก ทักษะการบริหาร 4   ดาน คือ
1.  ทักษะดานเทคนิค  (technical skills)  หมายถึง  ความรูความสามารถของผูบริหารที่ใชวิธี

การ กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคตาง ๆ เฉพาะอยาง ที่มีความจําเปนตอการบริหารงานใหมีประ
สิทธิภาพ ประกอบดวย

                                                 
98 Kimball Wiles, Supervision for Better School (New York : Prentice-Hall, 1955),  125.
99 Wayne Worner, “Survival kit for Supervisors,” Educational Leadership 39,4 (January

1982): 258-259.
100 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision Human Perspective (New York

: McGraw-Hill, Inc., 1983),  199-120.
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     1.1  ทักษะการใชเทคโนโลยี  (technological skill)  กูด (Good) ไดใหความหมายคําวา 
เทคโนโลยี  (technology)  ไววา เทคโนโลยีเปนศาสตรทางอุตสาหกรรม เปนศาสตร หรือความรูที่เปน
ระบบทางอุตสาหกรรมศิลป  เปนการประยุกตใชในดานอุตสาหกรรม101  และณรงค  เส็งประชา  เห็นวา 
เทคโนโลยีเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงอาจอยูในรูปของวัตถุและสิ่งที่ไมใชวัตถุ เทคโนโลยีจะประกอบ
ดวยเครื่องมือ (tools) และเทคนิค (techniques)  ในการเพิ่มความสามารถของมนุษยในการผลิต และ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ เทคโนโลยีจะมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยไดมาก
เพียงใด  ขึ้นอยูกับมวลความรู  โดยเฉพาะความรูทางวิทยาศาสตร วัสดุ และคุณภาพของมนุษย102  
ทักษะนี้เปนทักษะที่ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน กอใหเกิดประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
สามารถสอนการใชเครื่องไมเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอรและสื่อตาง ๆ ใหแกผูรวมงานไดเปนอยางดี 
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจ ซ่ึงเทคโนโลยีจะชวยประหยัดเวลา อํานวย
ความสะดวก ลดภาระของบุคลากร และทําใหการทํางานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูบริหารจึงตอง
ศึกษาและพัฒนาตนเอง พรอมที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา เทคโนโลยีที่นํามาใช  ไดแก 
คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร วิทยุส่ือสาร เครื่องชวยสอน สไลด วีดิทัศน เปนตน103  การไมใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทําใหเกิดปญหาเรื่องงานลาชา และไรประสิทธิภาพ ผูบริหารสวนใหญไมคอยมี
ความรูในเรื่องเทคโนโลยี แมวามีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับผูบริหารเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยี  แตมักไมคอยประสบความสําเร็จ ทําอยางไรจึงจะสามารถใหผูบริหารมีความรูความเขาใจ  
เห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีไปใช104  ทักษะดานเทคโนโลยี (technological skills)  วอรเนอร  

                                                 
101 Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw-Hill, Book

Company 1959),  555.
102 ณรงค  เส็งประชา, มนุษยกับสังคม (ฉบับปรับปรุงใหม) (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส,

2532), 129.
103 อุบล  เลนวารี, “กลยุทธการบริหารการศึกษายุคโลกาภิวัตน,” ใน กลยุทธการบริหารการ

ศึกษายุคโลกาภิวัตน (กรุงเทพฯ : ธีรพงษการพิมพ, 2538), 42-43.
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(Worner)  กลาววา เปนความสามารถในการใชเทคนิควิธีดานการวางแผน  การตัดสินใจ แผนภูมิของ
งาน และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร105

  1.2  ทักษะดานการวิจัย  (research skill)  เบสท  (Best)  กลาววา  การวิจัยเปนระบบ
อยางหนึ่งที่เปนการวิเคราะหความมุงหมาย และเปนการบันทึกจากการสังเกต โดยการยอมรับที่อาจจะ
นําไปสูการพัฒนาองคการเปนหลักการ หรือทฤษฏี106  สวน  พจน  สะเพียรชัย  ไดใหความหมายไววา 
การวิจัย คือ วิธีการคิดคน วิธีแกปญหาที่มีระบบแบบแผนที่เชื่อถือได  เพื่อกอใหเกิดความรูที่เชื่อถือได
นําไปสรางกฎเกณฑตาง ๆ107  ซ่ึง  พวงรัตน  ทวีรัตน ไดสรุปวา การวิจัย คือการคนควาหาความรู ความ
จริงที่เชื่อถือได โดยวิธีการที่มีระบบแบบแผนทีเ่ชือ่ถือได  เพือ่นาํความรูทีไ่ดนาํไปสรางกฎเกณฑทฤษฎี
ตาง ๆ เพือ่ไวใชในการอางองิอธบิายปรากฎการณเฉพาะเรือ่ง และปรากฏการณทัว่ ๆ ไป และเปนผลทาํให
สามารถทาํนาย และควบคมุการเกดิปรากฏการณตาง ๆ ได108  ประคอง  กรรณสูต  อธิบายวา การวิจัยเปน
กระบวนการศึกษา คนควาหาความรู และขอเท็จจริง โดยอาศยัระเบยีบวธีิวทิยาศาสตรในการวเิคราะห
ปญหาอยางมรีะบบ    ยดึหลักการสรปุ   โดยใชขอเทจ็จรงิ  และตรรกวิทยา เปนแนวทางแสดงความ
สัมพันธระหวางความคิดที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตองมากที่สุด เพื่อแสวงหาความรูใหม เพื่อ

                                                                                                                                                   
104 รุง  แกวแดง, รีเอ็นจิเนียร่ิงระบบราชการไทย, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเณศพริ้น

ติ้งเซ็นเตอร จํากัด, 2538), 63, 330-331.
105 Wayne Worner, “Survival Kit for suprvisors,”  Educational Leadership  39,4

 (January 1982): 258-259.
106 John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall Inc. , 1977), 1.
107 พจน  สะเพียรชัย, หลักเบื้องตนสําหรับการวิจัย เลม 1 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมิตร, 2516), 10.
108 พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

เจริญผล, 2531), 11-12.
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นําผลการวิจัยไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําขอมูลมาใชในการแนะแนวทางในการตัดสินใจ  
แกปญหาในกิจการอยางใดอยางหนึ่ง109

ดังที่  วอรเนอร  (Worner)  ไดเสนอไววา  ทักษะการวิจัย เปนความสามารถในการวิจัยและนํา
ผลการวจิยัมาใชประโยชน  ผูบริหารสามารถรวบรวมวเิคราะห และใชประโยชนจากขอมลูขาวสารตาง ๆ 
เพือ่ปรับปรงุโปรแกรมการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา110  ยุทธ
ศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คือ การเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรทางการศึกษา 
ไดแก ผูบริหารและครู ซ่ึงจําเปนตองมีการคิดคนหา และทดลองใชเทคนิควิธีการใหม ๆ ในการบริหาร 
และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ทางดานการนําเทคนิคการวิจัยไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา111

  1.3  ทกัษะการจดัการทรพัยากร (resource skill)  เปนความสามารถของผูบริหารในการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคิดสรางสรรค และใชนวัตกรรมเพื่อ
ประโยชนตอการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การบริหารงานโดยทั่วไป มีจุดมุงหมาย
สําคัญอยูที่ตองการใหงานขององคการบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีปจจัย
พื้นฐานในการบริหารอยูส่ีประการ คือ  (1)  คน  (man)  (2)  เงิน  (money)  (3)  วัสดุ  (material)  และ 
(4)  การจัดการ (method or management)112  โดยเฉพาะทามกลางสังคม  และส่ิงแวดลอมที่มีการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็ว   ทรัพยากร   หรือปจจัยพื้นฐานเหลานี้  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งดาน

                                                 
109 ประคอง  กรรณสูต, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, 2535),  1.
110 Wayne Worner, “Survival-Kit for Supervision,” Educational Leadership 39,4

 (January 1982): 258-259.
111 กรมวิชาการ, การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,

2536), คํานํา.
112 วิจิตร  วรุตบางกูร และ สุพิชญา  ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้อง

ตน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดขนิษฐการพิมพ, 2523), 45-46.
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ปริมาณและคุณภาพ ผูบริหารจึงตองมีความรูความสามารถ และทักษะในการจัดการทรัพยากรในหนวย
งานใหมีประสิทธิภาพ

     1.4 ทักษะดานการจัดการ  (personal management skill)  เปนความสามารถของผู
บริหารในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาผูอ่ืน  เพื่อความเจริญงอกงามในวิชาชีพ และความเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงาน พยายามใชความรูความสามารถใหมากทีสุ่ด เพือ่ใหไดผลงานทีป่ระจกัษแกบคุคลทัว่
ไปทัง้ภายในและภายนอกองคการ

สรุป ทักษะดานเทคนิค (technical skills)  หมายถึง ความรูความสามารถในการใชวิธีการ 
กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคตาง ๆ เฉพาะอยาง ที่มีความจําเปนตอการบริหารงานใหมีประสิทธิ
ภาพ ประกอบดวย (1) ความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี  ไดแก  ความสามารถในการวางแผน
การจัดการศึกษา  การจัดทําสถิติและแผนภูมิทางการศึกษา การใชเทคโนโลยีในการบริหาร และ การสื่อ
สาร  (2)  ทักษะการวิจัย  ไดแก  ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหาร  การใชขอมูล
สารสนเทศในการบริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิจัยและสงเสริมใหมีการวิจัยและนําผลการ
วิจัยไปประยุกตใชในการบริหาร    (3)ทักษะการจัดการทรัพยากร  ไดแก  ความสามารถในการกําหนด
หลักเกณฑสําหรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการศึกษา  การใชทรัพยากรเพื่อการบริหารตาม
แผน  การใชทรัพยากรอยางประหยัดในการบริหารและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
  และ(4) ทักษะการจัดการบุคลากร  ไดแก ความสามารถในการสนับสนุนในการทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู    การเอาใจใสในการในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชา
อาชีพครู การจัดบุคคลกรตามลักษณะงาน  การกําหนดบทบาทหนาที่ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
กาวหนา เหมาะสมกับความรูความสามารถ

2.  ทักษะดานมนุษย  (human skills)  หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชดุลยพินิจ
ในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น และรูจักสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขา
ใจอันดีตอกัน ประกอบดวย

     2.1  ทักษะกระบวนการกลุม  (group-process skill)  วิจิตร  วรุตบางกูร  และ สุพิชญา  
ธีระกุล  ไดใหความเห็นวา การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูใหดีขึ้น
นั้น  ผูนิเทศจําเปนตองใชเทคนิคและวิธีการหลาย ๆ รูปแบบประกอบกัน วิธีการหนึ่งที่พบวา  มีประ
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สิทธิภาพและใหผลอยางเต็มที่ คือ การใชเทคนิคดานกระบวนการกลุมหรือกระบวนการหมูพวก 
(group-process) ซ่ึงหมายถึงการรวมประสบการณตาง ๆ ของบุคคลหลาย ๆ ฝายที่มาพบปะสังสรรคกัน
ดวยความสมัครใจ และรูสึกพอใจในความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีการปฎิสัมพันธ (interaction) 
ระหวางบุคคล จะชวยใหคนพบแนวทางแกปญหา เกิดการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  หากครูทุกคนมี
ความรูสึกเชนนี้อยางเต็มที่  กระบวนการกลุมก็จะมีประสิทธิภาพสูง โดยสังเกตไดจากพฤติกรรมของ
สมาชิกที่แสดงออก เชน การยอมรับขอเสนอแนะรูจักแยกแยะ และใหการตรวจสอบอยูเสมอ ซ่ึงการที่
ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหเกิดมีความรูสึกสวนไดสวนเสีย และเกิดความรับผิดชอบที่
ตองชวยบริหารดวย ความรูสึกเชนนี้เปนเปนความสําเร็จของกระบวนการกลุม113 และ ไวลล ( Wiles) 
กลาววา ทักษะในกระบวนการหมูพวก (skill in group process) หมายถึง ความเขาใจการทํางานของ
กลุมคน สามารถจูงใจใหสมาชิกในกลุมรวมมือกัน ทํางาน114

2.2  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (human relation skill)  เปนความสามารถของผูบริหาร
ในการใชมนุษยในการบรหิารใหมปีระสทิธภิาพ ซ่ึง โจเซฟ (Joseph)  ไดกลาวไววา มนษุย คอื วธีิการจงู
ใจคนใหทาํงานตามจดุหมายเพื่อใหมนุษยเกิดความพอใจ และ ชวยใหงานขององคการสําเร็จตามจุดมุง
หมาย115  เชนเดียวกับ เดวิส (Davis)  เห็นวา มนุษยสัมพันธ คือ การจูงใจคนใหทํางานอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยมีความพอใจทางเศรษฐกิจ สังคม และจติใจ116  และ พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานให
ความหมายวา มนษุยสมัพนัธ หมายถึง ความสมัพนัธในทางสงัคมระหวางมนษุย จะกอใหเกดิความเขาใจ
อันดตีอกนั117  ดงันัน้ มนษุยสมัพนัธจงึมคีวามสาํคญัสาํหรับผูบริหารทกุระดบั ซ่ึงผูบริหารจะตองสราง

                                                 
113วิจิตร  วรุตบางกูร และ สุพิชญา  ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้อง

ตน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดขนิษฐการพิมพ, 2523), 45-46.
114 Kimball Wiles, Supervision for Better School (New York : Prentice –Hall, Inc., 1955),

125.
115 Massic L. Joseph, Essential of Management (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 964),  106.
116 Keith Davis,Human Relations at Work(New York :McGraw-Hill Book Company,1967), 5.
117 เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ,

2538),  83.
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มนษุยสมัพนัธทีด่กีบัเพือ่นรวมงาน หรือบคุคลอืน่ ๆ นอกจากผูบริหารจะมบีคุลิกภาพภายนอก การใช
ภาษาทาทางทีด่แีลว เอกชยั  กีสุ่ขพนัธ ยงัเสนอ เทคนคิการสรางมนษุยสมัพนัธบางประการไวดังนี้  (1)  
เชื่อถือในคุณคาของบุคคล  (2)  เอาใจเขามาใสใจเรา  (3)  แสดงความหวงใย  (4)  คิดกอนส่ัง  (5)  กิริยา
เทากับปฏิกิริยา และ (6)  ขดัแยงอยาขัดเคือง118 และ เอกชัย  กี่สุขพันธ ก็ยังไดกลาวตอไปอีกวา  ปจจัยที่
สงผลตอการสรางมนุษยสัมพันธในการทํางานมีสามประการ คือ (1) บุคลิกภาพ  (2)  ความเชือ่มัน่และ
ศรัทธา  (3)  ความพอใจ  ดงันัน้ทกัษะมนษุยสมัพนัธจงึมคีวามสาํคญัและมผีลกระทบตอการบรหิาร และ
การปฏิบัติงาน  ซ่ึงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองสรางมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานใหเกิดความเชื่อ
ถือศรัทธา อันจะเปนการกระตุนและสงเสริมใหการทํางานบรรลุตามจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

     2.3  ทักษะการสรางแรงจูงใจ  (motivation skill)  แมคคอมิค  (McCormick)  ไดให
ความเห็นวา ความพึ่งพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานนั้น  ไมมีความแตกตางกันเพียงแต
ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกที่ดีตอการทํางาน  สวนการจูงใจในการทํางานเปนพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน  โดยมีเหตุผลสองประการ คือ ประการแรก  ความพึงพอใจเปนสิ่งตอบสนอง
ความชอบหรือไมชอบตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  ซ่ึงบุคคลจะพยายามเขาหาสิ่งที่ตนชอบพฤติกรรมลักษณะนี้ถือ
เปนการจูงใจ และประการที่สอง การจูงใจเปนการกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งที่จะ
ตอบสนองความตองการ  ซ่ึงกลาวไดวา การจูงใจเปนสวนหนึ่งของความพึงพอใจในการทํางาน119  เมื่อ
ผูบริหารสรางแรงจูงใจทําใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ดังที่ เอกชัย  กี่สุขพันธ กลาววา 
การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระทําทุกวถีิทางทีจ่ะใหพนกังานหรอืผูปฏิบตังิานเกดิพฤตกิรรมใน
ทางทีต่องการการจงูใจ  จงึเปนเสมอืนแรงขบัภายในที่จะทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมทํางานในทางที่ถูก
ตอง และเปนไปตามความคาดหวังขององคการ  ซ่ึงพื้นฐานทีสํ่าคญัของการจงูใจ คอื การกระตุนใหเกดิ
ความตองการ (needs) ขึน้กอนแลวจะเกดิแรงขบัเกดิเปนพฤตกิรรมที่แสดงออกตามเปาหมาย120

                                                 
118 เร่ืองเดียวกัน,  85-87.
119 Ernest J. McCormick and Daniel R. Irgen, Industrial Psychology, 7th ed. (New Jersey :

Prentice-Hall, 1980), 305-306.
120 เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ,

2538), 399.
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เฮอรซเบิรก  ไดสรางทฤษฎีสองปจจัย  (two-factor theory)  โดยมีสมมติฐานวา ส่ิงจูงใจที่ทําให
เกิดการทํางานดวยความพึงพอใจมีองคประกอบที่สําคัญสองประการ คือ 1. องคประกอบที่นําไปสู
ความพึงพอใจ (motivative factor)  ไดแก  (1)  ลักษณะงาน  (job itself)  (2)  การยอมรับ  (recognition)  
(3)  ความรับผิดชอบ  (responsibility)  (4)  ความกาวหนา  (advancement)  (5)  สัมฤทธผิลของงาน  
(achievement)  2.  องคประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน  (hygienes factors)  มี 11 ประการ ดัง
นี้   (1)  เงินเดือน  (salary)  2.  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา (possibility of growth)  (3)  ความ
สัมพนัธกบัผูใตบงัคบับญัชา (interpersonal relaiton-subordinate)  (4)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
(interpersonal relation-supervisor) (5)  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (interpersonal relation-peers)  
(6)  สถานภาพ  (Status)  (7)  เทคนิคการนิเทศ (supervision technique)  (8)  นโยบายและการบรหิาร  
(policy and administration)  (9)  สภาพการทาํงาน (working condition)  (10)  ความเปนอยูสวนตัว  
(personal life)  และ  (11)  ความมั่นคงในงาน  (job security)121  และ มาสโลว  (Maslow)  ไดเสนอทฤษ
ฏีลําดับขั้นความตองการ (need-hierachy theory)  โดยเชื่อวา  มนุษยมีความตองการเสมอไมมีที่ส้ินสุด 
และความตองการจะเปนไปตามลําดับขั้น ซ่ึงมีอยูหาขั้น คือ  (1)  ความตองการทางดานรางกาย 
(physiological needs)  (2)  ความตองการความปลอดภัย (safety needs)  (3)  ความตองการดานสังคม  
(social needs)  (4)  ความตองการการยกยองสรรเสริญ (esteem needs)  และ (5)  ความตองการความ
สําเร็จในชีวิต  (self-actualization needs)122

สรุป ทักษะดานมนุษย(human skills)  หมายถึง ความสามารถในการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติ
งานรวมกับบุคคลอื่น และรูจักสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
ประกอบดวย  (1) ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม ไดแก  ความสามารถในการดําเนินการประชุม  การ
จัดใหมีการพบปะสังสรรคในโอกาสตางๆ  การสรางความรวมมือและการมีสวนรวม
 (2) ทักษะมนุษยสัมพันธ ไดแก สามารถยอมรับความแตกตางระหวางบุคล  การรับฟงความคิดเห็น

                                                 
121 Frederick Herzberg, The Motivation-Hygience Concept and Problems of Manpower :

Personnel Administration (Cleverland : World Publishing, 1964),  113-115.
122 Abrham H. Maslow, Motivation and Personality, 2nd ed. (New York : Harper & Roe

Publishers, 1970),  35-46.
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  การเอื้อเฟออาทร  การปฏิบัติงานรวมกับบุคคลทุกระดับ  และ    (3)  ทักษะการจูงใจ  ไดแก  สามารถ
นําความคิดของครูไปประยุกตใชในการบริหาร  การยกยองชมเชยครูดวยความจริงใจ  การสรางความ
มั่นใจ  การใหโอกาสบุคลากรในการแสดงผลงานหรือความสามารถ

3.  ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่มีความเขา
ใจถึงความสัมพันธของสวนตาง ๆ ขององคการ และหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งสวนใดก็จะ
ทราบวาจะมีผลกระทบตอส่ิงใดบาง เชน ตอบุคคล การสื่อสาร การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของชาติ
ทั้งหมด เมื่อมีความเขาใจในมโนทัศนโดยรวมขององคการ ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติงานใหมีความ
กาวหนาและสวัสดิการสวนรวมขององคการ123  ประกอบดวย

     3.1  ทักษะความคิดกวางไกล   หรือวิสัยทัศน  (vision skill)  อุบล   เลนวารี  กลาววา 
วิสัยทัศน หมายถึง ศักยภาพของบุคคลในการตอบสนองความตองการในกิจกรรมตาง ๆ เปนความ
สามารถในการมองอนาคต  โดยใชความรู และประสบการณที่ไดส่ังสมมาตลอดเวลา และหลอหลอม
เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล  ที่จะสามารถทําใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ซ่ึงสามารถสรางขึ้นได
โดยเปดใจใหกวาง แสวงหาความรู ขอมูลขาวสารใหม ๆ อานและฟงใหมาก เปนนักวิเคราะห รูจักแยก
แยะหาเหตุผล และสรุปประเด็นไดถูกตอง124

 3.2  ทักษะการตัดสินใจ  (decision-making skill)  เปนความสามารถของผูบริหารใน
การใชดุลยพินิจเพื่อเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เห็นวาดีที่สุดในสถานการณนั้น ๆ ภายใตขอมูลและ
ทรัพยากรที่เหมาะสม และสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการ ซ่ึง ธงชัย  สันติวงษ  เห็นวาผูบริหาร
จะตองตัดสินใจในทุกหนาที่ของการบริหาร  ทั้งนี้เพราะวา  ผูบริหารจะทํางานในดานใดก็ตาม จะเกี่ยว
ของกับการเลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือกตาง ๆ อยูเสมอ125  โดยไดเสนอขั้นตอนของการตัดสินใจ  
ดังนี้  (1)  การพิจารณาถึงตัวปญหา  (2)  การพิจารณาคนหาทางเลือก  (3)  การประเมินผลทางเลือก และ 

                                                 
123 Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administrator,” Harvard Business Review 33,9

(January-February 1955): 35-36.
124 อุบล  เลนวารี,  กลยุทธการบริหารการศึกษายุคโลกาภิวัตน,  40-41.
125 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, ฉบับแกไขปรับปรุง พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ :

บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2533),  195.
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(4)  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่นําไปสูการแกปญหา126 และ ดักเกอร(Drucker)  ไดกําหนดมาตรการ
สําหรับใชในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไวส่ีประการคือ(1)จะตองพิจารณาถึงการเสี่ยงทาง
ปญหาเกี่ยวของ  (2)  จะตองพิจารณาเลือกทางเลือกที่งายตอการปฏิบัติ  (3)  จะตองคํานึงถึงวันและเวลา
ที่เหมาะสมของการตัดสินใจ  (4)  จะตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูจํากัด127

3.3  ทักษะความคิดสรางสรรค  (creative-thinking skill)  เปนความสามารถทางดาน
การคิดของผูบริหาร โดยสามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ มีส่ิงกระตุนทําใหเกิดความรูใหม 
ๆ ที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง ดังนั้น  การบริหารงานไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือบริการยอมตองการ
ส่ิงใหม หรือบริการใหมอยูเสมอ  ความลมเหลวในการทํางานตองไมเปนอุปสรรคตอความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการทํางาน  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาหรือคิดคนหาวิธีทํางานใหม ๆ สามารถพัฒนา
ไดโดยใชเทคนิคดังนี้ (1) การระดมสมอง (brainstorming)  (2) เทคนิคการตั้งคําถาม  (3)  เทคนิคการ
สมมติ (4)  เทคนิคการแยกองคประกอ(5)เทคนิคการเลียนแบบ(6)เทคนิคการตั้งคําถามตัวเองอยางเปน
ระบบ128

สรุป ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skills)  หมายถึง ความสามารถในความเขาใจถึงความ
สัมพันธของสวนตาง ๆ ขององคการ และหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งสวนใดก็จะทราบวาจะมี
ผลกระทบตอส่ิงใดบาง เชน ตอบุคคล การสื่อสาร การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของชาติทั้งหมด เมื่อมี
ความเขาใจในมโนทัศนโดยรวมขององคการ ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติงานใหมีความกาวหนา  และ 
สวัสดิการสวนรวมขององคการ ประกอบดวย (1) ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองค
กรหรือวิสัยทัศน  ไดแก  ความสามารถในการวิเคราะหภาพรวมของโรงเรียนในอนาคต   การวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตางๆในโรงเรียน  ความมุงมั่นตอความสําเร็จตามเปาหมาย การพัฒนางานที่ทัน
ตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (2) ทักษะ การตัดสินใจ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหปญหาได

                                                 
126 เร่ืองเดียวกัน,  196.
127 Perter F. Drucker, The Practices of Management (New York : Harper & Row Publishers,

1954),  362-363.
128 เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ,

2538),  339-342.
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อยางชัดเจน  การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหาไดเหมาะสมกับสภาพ  การตัดสินใจแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม   ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และ (3) ทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  ไดแก  ความ
สามารถในการใชวิธีการใหมๆในการแกปญหา  การกระตุนชวยเหลือครูคนหาวิธีการแกปญหาการ
ปฏิบัติงาน   การแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดที่สรางสรรคในโอกาสตางๆ  การคนคิดและสราง
นวัตกรรมใชในการปฏิบัติงาน

4.  ทักษะดานผูนํา  (leadership skills)  เปนความสามารถในการใชภาวะผูนําของผูบริหาร เพื่อ
ใหเกิดการยอมรับและศรัทธาในความเปนผูนํา  ผูบริหารในฐานะผูนําขององคการจะตองเปนผูที่มีภาระ
หนาที่ที่กอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางสมาชิกฝายตาง ๆ ขององคการ จะเห็นไดวา ความเปนผู
นําจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะชวยใหองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ129  และ ไวลส (Wiles)  ได
ใหความเห็นไววา ทักษะในดานภาวะผูนํา  (skill in leadership)  เปนทักษะพื้นฐานของผูบริหารหรือ
ศึกษานิเทศก130   เชนเดียวกับ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดเสนอไววา ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก 
ทักษะที่จําเปนของผูนํา ที่จะพัฒนาและคงความสามารถในการเปนผูนําเบื้องตน131  ประกอบดวย

     4.1  ทักษะการจัดการความขัดแยง  (conflict management skill)  เปนความสามารถที่ผู
บริหารสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคการ  ลดขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับ
องคการ ระดับกลุม และระดับบุคคล  เพราะเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะทําใหทุกฝายหันมารวมแรง
รวมใจกันทํางาน มุงสูความสําเร็จขององคการ

ไมลส  (Miles)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่กอใหเกิดความขัดแยงในองคการ  ไวเจ็ดประการ   
ดังนี้ (1) การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันในหนาที่การงาน  (2)  ความไมคงเสนคงวาทางสถานะ  (3)  ความคลุม
เครือทางอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  (4)  อุปสรรคการติดตอส่ือสาร  (5)  การศึกษาคนควาทรัพยากร
รวม  (6)  ความแตกตางในเกณฑการปฏิบัติงาน  และระบบการใหรางวัล  (7)  ทักษะความสามารถและ

                                                 
129 เร่ืองเดียวกัน, 410.
130 Kimball Wiles, Supervision for Better School,  125.
131 Thomas J. Serrgiovanni and Robert J. , Starratt, Supervision Human Perspectives (New

York : McGraw-Hill, Inc., 1983),  199-120.
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คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว132  ดิเรก  ทรัพยประเสริฐ  ไดทําการวิจัยพบวา  (1)  ผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ใชวิธีการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการประนีประนอม
ในระดับสูงสุด  รองลงมาเปนวิธีการยอมตาม  (2)  การปฏิบัติงานดานวิชาการทั้งโดยสวนรวม และแต
ละดานมีระดับผลการปฏิบัติงานดานวิชาการอยูในระดับคอนขางสูง  (3)  วิธีการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารโรงเรียนดวยวิธีการแขงขัน วิธีการสรางความรวมมือรวมใจ และวิธีการประนีประนอม สง
ผลในทางบวกตอการปฏิบัติงานดานวิชา ของครู-อาจารย ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1133

     4.2  ทักษะการบริหารงานเปนทีม  (team-working skill)  เปนความสามารถที่ผูบริหาร
เปนหัวหนาทีมทํางาน และผลักดันใหมีการรวมกลุมกันทํางาน  โดยใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  กําหนดนโยบาย  วางแผนและดําเนินการ  สนับสนุนใหทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา
กลุมตามสถานการณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทคนิคที่จะนํามาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานเปนทีม มี 10 เทคนิค ดังนี้  (1)  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนเองและ
ผูอ่ืน โดยใช  “หนาตางใจ”  (johari window)  (2)  การฝกการรับรู  (sensitivity training)  (3)  กลุม
สัมพันธ  (group dynzmic)  (4)  การวิเคราะหการสื่อสารระหวางบุคคล  (transaction analysis)  (5)  ใช
ตาขายการบริหารของเบลคและมูตัน  (the Blake – Mouton Managerial Grid)  (6)  การบริหารโดยยึด
วัตถุประสงค  (management by objective)  (7)  กลุมสรางคุณภาพงาน  (quality control circle)  (8)  การ

                                                 
132 R.M. Miles, Macro Organizational Behavior (Glen-View, Illinois : Scott, Foresman,

1980),115
133 ดิเรก  ทรัพยประเสริฐ, “ วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2538),  71.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66

ประชุม  (meeting)  (9)  การอภิปรายกลุม  (group discussion) และ  (10)  การบริหารความขัดแยง  
(conflict management)134

สรปุ  ทกัษะดานผูนาํ (leadership skills)   หมายถงึ  ความสามารถในการใชภาวะผูนําเพื่อให
เกิดการยอมรับและศรัทธาในความเปนผูนํา  ประกอบดวย (1)  ทกัษะการจดัการความขดัแยง  ไดแก   
ความสามารถในการใชวธีิการทีห่ลากหลายเพือ่แกปญหาความคดิเหน็ของครทูีแ่ตกตางกนั  การประสาน
ความคดิทีแ่ตกตางกนัของกลุมคร ู  การประสานความตองการของคร ู กบัเปาหมายของโรงเรยีน  การแก
ปญหาตางๆอยางสมเหตผุล  และ (2) การบรหิารงานเปนทมี  ไดแก  ความสามารถในการทาํใหครูยอมรับ
ในความเปนผูนาํ    การใหบคุลากรมสีวนรวมในการวางแผนและตดัสนิใจ     การเปดโอกาสใหครไูดแสดง
ความสามารถในการเปนผูนาํ  การสรางขวญักาํลังใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร   การสรางและพฒันา
ทมีงานใหปฏิบตังิานอยางมคีณุภาพ  และการสรางความสมัพนัธอันดรีะหวางผูรวมงาน.

                                                 
134 มาลินี  ชวาลไพบูลย, “ ปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 39-41.
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

จากการที่บุคลากรกรมสามัญศึกษา  ประสงคที่จะมีความกาวหนาในหนาที่ราชการโดยตองการ
เขาสูตําแหนงสายงานบริหารการศึกษา ในตําแหนงผูบริหารการศึกษา และ ผูชวยผูบริหารเปนจํานวน
มากนั้น  กรมสามัญศึกษาไดเห็นความสําคัญตอผูที่จะเขาสูตําแหนงดังกลาวจึงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการคัดเลือกและกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองเปนแนวเดียวกันและมีความเปน
ธรรม  โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการมาโดยตลอด  จะขอกลาวโดยประมวลสรุปโดยสังเขป 
ดังนี้         กอนป  พ.ศ.  2537         การสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงสายงานบริหารสําหรับตําแหนงผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนจะคัดเลือกบุคคลที่ผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีความรูความสามารถและเหมาะสมหรือ
มีประสบการณปฏิบัติงานพอสมควรเสนอกรมสามัญศึกษา   เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่ผูบริหาร
โรงเรียนเสนอ    ในป  พ.ศ. 2537  ถึง 2538  ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการคัดเลือกโดยมี
หลักเกณฑในการประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ  หรือ ศักยภาพของผูสมัครเขารับการคัดเลือก รวม
ถึงการประเมินดานความรูความสามารถ  ซ่ึงบางจังหวัดจัดใหมีการสอบวัดความรู เปนขอเขียนรวมดวย 
โดยกรมสามัญศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด ประกอบดวย  ผูตรวจราชการกรมสามญั
ศกึษา ประจาํเขตการศกึษา ซ่ึงตรวจราชการในจงัหวดั  เปนประธาน     หวัหนาหนวยศกึษานเิทศก   กรมสามญัศกึษา 
เขตการศกึษา  ประธานกลุมโรงเรยีนกรมสามญัศกึษาจงัหวดั  ผูบริหารโรงเรยีนจาํนวน 3 - 5  คน   ผูอํานวยการสามญั
ศกึษาจงัหวดั     เปนกรรมการและเลขานกุาร        ผูชวยผูอํานวยการสามญัศกึษาจงัหวดั  ฝายอาํนวยการ  เปนผูชวย
เลขานกุาร    มหีนาทีใ่นการดาํเนนิการสรรหารโดยประเมนิบคุคลทีส่มคัรเขารับการคดัเลือกตามรายการที ่กรมสามญั
ศกึษากาํหนดแลวลําดบัเสนอตอกรมมญัศกึษา  และ คณะกรรมการกลัน่กรองบคุคล  ประกอบดวยบคุคล  ดงันี ้   
อธิบดกีรมสามญัศกึษา  เปนประธาน    รองอธบิดกีรมสามญัศกึษา  ฝายบคุคล    เปนรองประธาน    รองอธบิดกีรม
สามญัศกึษา  ฝายบริหารทัว่ไป    รองอธบิดกีรมสามญัศกึษา  ฝายแผนงานและวชิาการ    รองอธบิดสีามญัศกึษา
ฝายการเงนิและพสัด ุ  ผูชวยอธิบดกีรมสามญัศกึษา  1  คน  ผูตรวจราชการกรมสามญัศกึษา  1  คน   ผูอํานวยการกอง
การเจาหนาที ่   เปนกรรมการ   ผูอํานวยการกองการมธัยมศกึษา  เปนกรรมการและเลขานกุาร  หวัหนาฝายบรหิารงาน
สถานศกึษา  กองการมธัยมศกึษา  เปนผูชวยเลขานกุาร  มหีนาทีใ่นการพจิารณากลัน่กรอง บคุคลทีผ่านการประเมนิ
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คณะกรรมการสรรหารจงัหวดัเสนอเพือ่เสนอให  อนกุรรมการขาราชการครกูรมสามญัศกึษาพจิารณาแลวเสนอ
อธิบดกีรมสามญัศกึษาแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงสายงานบรหิารในสถานศกึษา135

ในป พ.ศ. 2539   มีการกําหนดหลักเณฑและวิธีการพิจารณาสรรหาบุคคลเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  สังกัดกรมสามัญศึกษา   เพื่อใหการสรรหาบุคคลเขารับการฝก
อบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการปฏรูิปครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา    การพจิารณาสรรหากาํหนดเปน สองประเภทคอื  การสอบคดัเลือกและการคดัเลือก    การสรรหาโดยการสอบ
คดัเลอืก เปนการใหโอกาสกบัขาราชการครทูัว่ไปทีม่คีณุสมบตั ิ และผานการประเมนิตามทีก่รมสามญัศกึษากาํหนด
ไดสมคัรเขาสอบคดัเลอืก  สวนการสรรหาโดยการคดัเลือกจะเปนการใหโอกาสกบัผูทีป่ฏิบตัหินาทีผู่ชวยบรหิารใน
สถานศกึษา หรือผูดแูลโรงเรยีนสาขา  และผานประเมนิตามหลกัเกณฑและวธีิการทีก่รมสามญัศกึษากาํหนด ไดรับ
การคดัเลือกเขารับการอบรม   ทัง้นีม้คีณะกรรมการระดบัจงัหวดั  พจิารณาสรรหาบคุคลเสนอกรมสามญัศกึษาและ 
คณะกรรมการระดบักรมสามญัศกึษา ดาํเนนิการพจิารณาสรรหาบคุคลใหเขารับการอบรม เพือ่การแตงตัง้เปนผู
บริหารในสถานศกึษาตอไป136  ในทาํนองเดยีวกบั ป พ.ศ. 2538

คณะอนุกรรมการขอราชการครู กรมสามัญศึกษาไดกําหนดหลักเกณฑ      วิธีการคัดเลือก
ขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษาไวดังตอไปนี้

หลักเกณฑ
การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงผูบริหารในสถานศึกษาตองเปนไปตามหลัก

เกณฑ  ดังนี้
                                                 

135 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและแตงตั้งขาราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาพ.ศ. 
2538. (อัดสําเนา)

136 หลักเณฑและวิธีการพิจารณาสรรหาบุคคลเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา
ระดับสูง  สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2539. (อัดสําเนา)
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(1)  เปนขาราชการสงักดักรมสามญัศกึษาและรบัราชการในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารมาแลวไมนอยกวา 
15 ป สําหรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และ  10 ป สําหรับการคัด
เลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยใหญ (2) เปนหรือเคยเปนขา
ราชการครูซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่ อนุกรรมการขอราชการครู กรมสามัญศึกษา
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.ค. กําหนด  (3) เปนผู
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก  โดยจะตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ
และขั้นตอนตามที่ อนุกรรมการขอราชการครู กรมสามัญศึกษากําหนด  (4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูก
ส่ังพักราชการหรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดี
อาญาหรอืตองหาวากระทาํความผดิอาญา เวนแตความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(5) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย หรือเมื่อพนโทษทางวินัยแลว แตยังไมมีสิทธิ์ไดรับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป  (6) ผูอยูในระหวางลาศึกษาตอโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา ใหมีสิทธิ์สมัคร
รับการคดัเลอืกได แตจะมสิีทธิไ์ดรับการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูบริหารในสถานศกึษา  ไดตอเมือ่กลับ
เขาปฏบิตัริาชการตามเดิมแลว    (7)  ไดผานการคัดเลือกตามแนวปฏิบัติที่อนุกรรมการขอราชการครู
กรมสามัญศึกษากําหนด

 วิธีการ
การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษามีวิธีการ  ดังนี้  (1) 

อนุกรรมการขอราชการครู กรมสามัญศึกษา มีประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา  (2) กรมสามัญศึกษาแจงประกาศรับสมัครใหสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัด และหนวยงานในสังกัดเพื่อแจงใหขาราชการที่เกี่ยวของทราบ  (3) อนุกรรมการขอราชการครู 
กรมสามัญศึกษา ดําเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมสูงลงมาตามลําดับตามหลักเกณฑที่กําหนด (4) กรมสามัญศึกษาดําเนินการแตงตั้งผูไดรับการคัด
เลือกใหดํารงตําแหนงตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  โดยใหผูไดรับการคัดเลือกเปนผูเลือก
ตําแหนง   และสถานศึกษาที่ขอรับการแตงตั้งตามลําดับที่
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แนวปฏิบัติในการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา
ขาราชการทีจ่ะสมคัรรับการคดัเลือกเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูบริหารในสถานศกึษา ตองมคีณุ

สมบตัติามทีก่าํหนดแลไดผานการรบัรองความเหมาะสมกบัตาํแหนงจากผูบงัคบับญัชาชัน้ตน  และ
ใหดาํเนนิการคดัเลือกจากขาราชการคร ูหรือขาราชการพลเรอืนสามญั เฉพาะกรณตีอไปนี้

ตาํแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีน
พจิารณาจากผูดาํรงตาํแหนงหรือเคยดาํรงตาํแหนงตามตาํแหนงใดตาํแหนงหนึง่หรอืรวมกนัตอไป

นีเ้ปนเวลาไมนอยกวา  2 ป โดยจะตองไดรับเงนิเดอืนในปงบประมาณปจจบุนั ไมต่าํกวาระดบั 6 ขัน้ 
11,120  บาท  ดงันี ้     (1)  ครใูหญ   (2) ผูชวยอาจารยใหญ   (3)   อาจารย 2   (4)   ศกึษานเิทศก    (5)  ผูดาํรง
ตาํแหนงขาราชการพลเรอืนสามญัทกุสายงาน

วิธีการคดัเลอืก
การคัดเลือกผูสมัครคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

ดังนี้   ประเมินผลจากสอบขอเขียน  ตามหลักสูตรที่กําหนดแบงเปน 2 ภาค คือ ภาคที่ 1  ภาคความรู
ความสามารถทั่วไป   ภาคที่ 2  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง  แบงเปน 2 ภาค คือภาคที่ 1  ประเมินภูมิหลัง ภาคที่ 2  สอบสัมภาษณ    ในการดําเนินการ
คัดเลือกในแตละภาคดังกลาว  ใหกระทําในรูปของคณะกรรมการที่ คณะอนุกรรมการขาราชการครู 
กรมสามัญศึกษา แตงตั้งหรือกําหนด

เกณฑการตดัสนิ
เมื่อดําเนินการคัดเลือกแลว นําคะแนนการสอบขอเขียนและคะแนนการประเมินความเหมาะ

สมกับตําแหนงมาประมวลผลรวมคะแนน  การตัดสินใจวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ใหถือเกณฑวา
ตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  50  และไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ 
การจัดลําดับที่ผูไดรับคัดเลือก  ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา  ถาไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนการสอบสัมภาษณ
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มากกวา  เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนการสอบสัมภาษณเทากัน  ใหผูไดคะแนนการสอบ
ขอเขียนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา  เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนน
การสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันอีกใหใชหลักอาวุโสในระบบ
ราชการจัดลําดับที่

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกและการแตงตั้ง
การประกาศรายชือ่ผูไดรับการคดัเลอืก  ใหประกาศรายชือ่เรยีงตามลาํดบัคะแนน และใหถือประกาศราย

ช่ือผูไดรับการคดัเลอืกดงักลาวเปนการขึน้บญัชผูีไดรับการคดัเลอืก  โดยแยกขึน้บญัชตีามสงักดักองตาง  ๆไดแก
กองการมธัยมศกึษา  กองการศกึษาสงเคราะห  และ กองการศกึษาเพือ่คนพกิาร  ในทีน่ีจ้ะกลาวถึงเฉพาะตาํแหนง
ผูบริหารในสถานศกึษา  สังกดักองการมธัยมศกึษา ดงันี ้  (1) การขึน้บญัชผูีไดรับการคดัเลอืกเปนบญัชเีขตการ
ศกึษา  บญัชผูีไดรับการคดัเลอืกใหใชไดไมเกนิวนัที ่ 31 ธันวาคม ของปงบประมาณถดัไปนบัแตวนัประกาศขึน้
บญัชผูีไดรับการคดัเลือกแตถามกีารคดัเลอืกอยางเดยีวกนันัน้อกีและไดขึน้บญัชผูีไดรับการรบัคดัเลอืกใหมแลว 
บญัชผูีไดรับการคดัเลอืกครัง้กอนเปนอนัยกเลกิ   ผูใดไดขึน้บญัชผูีไดรับการคดัเลอืก  ถามกีรณอียางใดอยางหนึง่
ดงัตอไปนี ้ ใหเปนอันยกเลกิการขึน้บญัชผูีนัน้ไวในบญัชผูีไดรับการคดัเลอืก  (1.1)  ผูนัน้ไดรับการแตงตัง้ใหดาํรง
ตาํแหนงทีไ่ดรับการคดัเลอืก   (1.2)  ผูนัน้ไมมารายงานตวัตามวนัและเวลาทีก่าํหนด(1.3)  ผูนัน้ไดขอสละสทิธิใ์น
การแตงตัง้ตามแตละบญัชทีีก่าํหนด  แลวแตกรณอีกไปแลว (1.4) ผูนัน้ออกจากราชการ หรือโอนไปรบัราชการ
สังกดัสวนราชการอืน่กอนทีจ่ะไดรับการแตงตัง้   (1.5)  ผูนัน้ขาดคณุสมบตั ิ (1.6)  ผูนัน้มพีฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
หรือเจบ็ปวยจนไมสามารถปฏบิตัหินาทีร่าชการเปนระยะ ยาวซึง่คณะอนกุรรมการขาราชการคร ู  กรมสามญัศกึษา
พจิารณาเหน็วาใหยกเลิกการขึน้บญัชเีฉพาะราย   (2)  การขึน้บญัชภีาค      กรณบีญัชเีขตการศกึษาใด ไมมผูีไดรับ
การคดัเลอืกขึน้บญัชรีอการแตงตัง้อยูกอนการยกเลกิบญัชดีงักลาว  ใหรวบรวมรายชือ่ผูไดรับการคดัเลอืกจากบญัชี
เขตการศกึษาอืน่ทีอ่ยูในภาคเดยีวกนัขึน้เปนบญัชภีาคโดยใหจดัลําดบัทีต่ามแนวปฏบิตัเิดมและกาํหนดใหบญัชภีาค
แตละภาคประกอบดวยเขตการศกึษาตาง ๆ  ดงันี(้2.1)  ภาคเหนอื  ประกอบดวย  เขตการศกึษา 7  และเขตการศกึษา 8   
(2.2)  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ประกอบดวย  เขตการศกึษา  9  เขตการศกึษา  10 และ เขตการศกึษา 11  (2.3)  ภาค
กลาง  ประกอบดวย  เขตการศกึษา 1 (รวมกรงุเทพมหานคร)  เขตการศกึษา  5 เขตการศกึษา 6  และเขตการศกึษา  12  
(2.4)  ภาคใต  ประกอบดวย เขตการศกึษา 2  เขตการศกึษา  3  และเขตการศกึษา 4     กรณบีญัชภีาคใดไมมผูีไดรับ
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-การคดัเลอืกขึน้บญัชรีอการแตงตัง้อยูกอนการยกเลกิบญัชดีงักลาว  จะรวบรวมรายชือ่ผูไดรับการคดัเลอืกจากบญัชี
ทีเ่หลือทัง้หมดขึน้เปนบญัชรีวมทัง้ประเทศ โดยใหจดัลําดบัทีต่ามแนวปฏบิตัเิดมิ       (3)  กรณผูีใดไดขึน้บญัชผูีได
รับการคดัเลอืกตามบญัชเีขตการศกึษา  บญัชภีาคและหรอืบญัชรีวมทัง้ประเทศ  แลวแตกรณ ี  หากผูนัน้ไดขอสละ
สิทธิใ์นการแตงตัง้ตามบญัชใีดบญัชหีนึง่เมือ่ถึงลําดบัทีจ่ะไดรับการแตงตัง้ตามบญัชนีัน้และยงัมบีญัชอ่ืีนทีผู่นัน้ได
ขึน้บญัชไีวเหลืออยู  จะไมมสิีทธิไ์ดรับการแตงตัง้ตามบญัชนีัน้อีกแตยงัคงมสิีทธ์ิรอการแตงตัง้ตามบญัชอ่ืีนทีผู่นัน้
ไดขึน้บญัชไีว  จนกวาจะหมดบญัชทีีผู่นัน้ไดขึน้บญัชไีวทัง้หมดหรอืมกีารยกเลกิบญัชผูีไดรับการคดัเลอืก

การแตงตัง้ ตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  ผูไดรับการคัดเลือกจะ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  โดยใหผูไดรับการคัดเลือก
เปนผูเลือกตําแหนงและสถานศึกษาที่ขอรับการแตงตั้งตามลําดับที่     การแตงตั้งครั้งแรก  จะดําเนินการ
แตงตั้งตามจํานวนตําแหนงที่วางการแตงตัง้ครัง้ตอ  ๆ ไป จะดาํเนนิการยายภายในเขตการศกึษาใหเสรจ็สิน้กอน
แลวจงึดาํเนนิการแตงตัง้ผูไดรับการคดัเลือกตามลําดบัทีใ่นบญัชผูีไดรับการคดัเลือกกไ็ด ทัง้นี ้ใหแตงตัง้ผูได
รับการคดัเลือกจากบญัชเีขตการศกึษากอน หากไมมผูีไดรับการคดัเลอืกจากบญัชเีขตการศกึษานัน้รอการแตงตัง้อยู  
จงึใหใชบญัชภีาคแตงตัง้ผูไดรับการคดัเลอืกจากเขตการศกึษาอืน่ทีอ่ยูในภาคเดยีวกนั  หากไมมผูีไดรับการคดัเลือก
จากบญัชภีาคนัน้รอการแตงตัง้อยูจงึใหใชบญัชรีวมทัง้ประเทศแตงตัง้ผูไดรับการคดัเลอืกตอไป  ภายหลังการดาํเนนิ
การแตงตามวธีิปฏิบตัดิงักลาวแลว  หากมตีาํแหนงวางตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม ถึงวนัที ่31 ธันวาคม ของปทีบ่ญัชผูีไดรับ
การคดัเลือกสิน้สดุลง ใหสามารถยายบคุคลใด  ๆ ลงในตาํแหนงวางนัน้ได แมวาเปนการยายขามเขตการศกึษาหรือ
ขามภาคกต็าม  และหากมตีาํแหนงวางเหลอื จงึแตงตัง้ผูไดรับการคดัเลือกจากบญัชเีขตการศกึษา บญัชภีาคและบญัชี
รวมทัง้ประเทศ  ตามลําดบั

หลักสูตรการสอบขอเขียนตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา
ภาคความรูความสามารถทั่วไป

เปนการสอบวัดความรูและความสามารถทั่วไปในสาระ ดังตอไปนี้  (1)รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย    (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   (3)  แผนการศึกษาแหงชาติ
(4)แผนพัฒนาการศึกษาของกรมสามัญศึกษา (5)นโยบายการจัดการศึกษาปจจุบันของรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาธิการ    (6) หลักการและกระบวนการบริหาร    (7) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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 (8) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม         (9) วิสัยทัศนและคุณธรรมของ
ผูบริหาร   (10)  ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
    เปนการสอบวัดความรูและความสามารถทั่วไปในสาระ ดังตอไปนี้  (1)การบริหารงาน
วิชาการ  (2)  การบริหารงานบุคคล  (3) การบริหารงานปกครองนักเรียน  (4 )  การบริหารงานธุรการ
และการเงิน  (5) การบริหารงานอาคารสถานที่ (6)  การบริหารงานบริการ (7) การบริหารงานความ
สัมพันธกับชุมชน (8) การพัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (9) กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (10) กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (11) กฎหมายวาดวยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหนง (12) กฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (13) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู   (14)  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือน (15) กฎหมายวาดวยครู (16) กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ (17) กฎหมายวาดวยกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (18) กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ     (19)กฎหมายวา
ดวยลูกเสือและขอบังคับเกี่ยวกับยุวกาชาด   (20) กฎหมายและระเบียบวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ (21) ระเบียบเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู (22) นโยบายเกี่ยวกับการพัสดุ (23) ระเบียบเกี่ยว
กับการลาของขาราชการ(24) ระเบียบเกี่ยวกับสาํนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสาํนกังานสามญัศกึษา
กรุงเทพมหานคร (25) ระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (26)ระเบียบเกี่ยวกับ
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงสําหรับตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
เปนการประเมนิภมูหิลัง  ศกัยภาพและสถานภาพของครอบครวั  และการสมัภาษณ  ดงันี้

 การประเมินภูมหลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงมีองคประกอบที่ไดคอนขางเปนรูปธรรม  
และใหคะแนนการประเมินตามปริมาณ  หากมีปริมาณมากไดคะแนนมาก หากมีปริมาณนอยไดคะแนน
นอย   ดังนี้ (1) การดํารงตําแหนง  ( 2) อัตราเงินเดือนปงบประมาณปจจุบัน    (3) อายุราชการ  (4)  อายุ
ตัว  (5) อายุราชการที่รับราชการสังกัดกรมสามัญศึกษา (6) วุฒิการศึกษา  (7)  การฝกออบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการบริหาร  (8) การฝกออบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาคน (9) ประสบการณการปฏิบัติ
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ราชการเกี่ยวกับการบริหาร  (10) การเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางานในระดับตางๆ   (11) 
จํานวนครั้งของการเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานระดับสหวิทยาเขต/กลุมโรงเรียน/ 
จังหวัด/เขตการศึกษา/กอง/กรมขึ้นไป   (12) การเปนวิทยากรในการฝกอบรม ประชุมสัมมนา  หรือเผย
แพรนวัตกรรม  (13) จํานวนครั้งของการเปนวิทยากรในการฝกอบรมประชุมสัมมนาหรือเผยแพร
นวตักรรม   (14) ผลงานดเีดน (15) จาํนวนรางวลัทีไ่ดรับจากผลงานดเีดน  (16) บาํเหนจ็ความชอบเกีย่วกบั
การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนเปนกรณพีเิศษ (2 ขัน้)  ยอนหลัง 10 ป    (17) บาํเหนจ็ความชอบเกีย่วกบัการไดรับ
พระราชทาน  (18) ปจจบุนัเปนสมาชกิหรอืกรรมการของสมาคมชมรม  หรือองคกรอืน่(19) สภาพพืน้ทีก่าร
ปฏิบัตงิานปจจบุนั (20) การรกัษาวนิยั( การถูกลงโทษทางวนิยัไมยกเวนตามพระราชบญัญตัลิางมนทนิ)
 การประเมินศักยภาพและสถานภาพครอบครัว  เปนการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะ ซ่ึงการ
ประเมนิคอนขางเปนนามธรรม  ไดแก  ความรูความสามารถ    การประพฤตปิฏิบตัติน  ความรบัผิดชอบตอ
หนาที ่  คณุลักษณะความเปนผูนาํ  สถานภาพครอบครวั

การสัมภาษณจะประเมนิเกีย่วกบับคุลิกภาพ   ปฏิภาณไหวพรบิ  และวสัิยทัศน เพือ่ความเหมาะ
สมกบัตาํแหนง137

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ประพันธ     แนนอุดร    ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร

โรงเรียน ประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัย 1) ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  (1) ปฏิบัติราชการ แทนหัวหนา
สถานศึกษาและงานที่ไดรับมอบหมาย      (2) ชวยดูแล ควบคุมงานธุรการ  และ บริหารงานทั่วไป
(3) ชวยพัฒนาสถาน ศึกษาใหเจริญกาวหนา       (4) ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับ  ชุมชน      และ
(5) ชวยวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงานให บุคลากร    2) ผูชวยผูบริหารโรงเรียนมีความรูความ
เขาใจ พื้นฐานในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับ ดี มีคุณลักษณะที่เอื้อตอการบริหาร

                                                 
137 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานบริหารใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2541,2542,2543,2545. (อัดสําเนา)
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อยูในระดับ ดี คุณลักษณะ ที่ดีมาก 5 อันดับแรก ไดแก (1) ความซื่อสัตย สุจริต ตอหนาที่ ตอตนเองและ
ผูอ่ืน (2) กิริยาสุภาพเรียบรอย และมีสัมมาคารวะ (3) ยินดีใหคําปรึกษาหารือ แนะนํา และ ชวยเหลือผู
รวมงาน (4) ปฏิบัติงานอยางมีระบบและสอดคลอง กับระเบียบทางราชการ และ (5) ประสานความรวม
มือกับ ผูรวมงาน มีพฤติกรรมการบริหารการปฏิบัติงานการบริหารอยู ในระดับ มาก ทุกงานเรียงตาม
ลําดับไดแก (1) งานดาน อาคารสถานที่ (2) การบริหารงานทั่วไป (3) งานดานวิชาการ (4) งานดานกิจ
การนักเรียน (5) งานธุรการและการเงิน และ (6) งานความสัมพันธกับชุมชน 3) ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
มีเจตคติตอตําแหนง ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ ดี โดยมีเจตคติที่ดี 3 อันดับแรก ไดแก ถือวาเปน
ตําแหนงที่มีเกียรติและ ศักดิ์ศรี ทําใหมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมที่สําคัญของชุมชน ทําใหไดรับความรู
และประสบการณใหม ๆ ผูบริหารโรงเรียนและอาจารยผูสอน มีความพึงพอใจตอ การปฏิบัติงานของผู
ชวยผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ มาก โดยมีความพึงพอใจใน 5 อันดับแรกไดแก การปฏิบัติราชการ 
แทนหัวหนาสถานศึกษา ชวยดูแลควบคุมงานธุรการและงานบริหาร ทั่วไป ชวยพัฒนาสถานศึกษาให
เจริญกาวหนา ชวยวางแผน ปฏิบัติงานกําหนดวิธีดําเนินงาน บุคลากร และชวยเสริมสราง ความสัมพันธ
กับชุมชน 4) ความพึงพอใจที่มีตอการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร โรงเรียนผูชวยผูบริหารโรงเรียน มี
ความสัมพันธที่เอื้อ ตอการบริการและพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน ระดับ สูง แตไมมี
ความสัมพันธใด ๆ กับความรูความเขาใจ พื้นฐานในการบริหาร138

ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ไดศึกษาลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยบริหารในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี   ผลการวิจัยพบวา    1) ลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยผู
บริหารโรงเรียนในแตละดานสูงสุดไดแก มีความประพฤติดี มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีมนุษย
สัมพันธดี  มีความรูความสามารถในงานวิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดีนาเล่ือมใส 2) ผูชวยผูบริหารควรมี
ลักษณะเดนสําคัญที่พึงประสงค  ไดแก   มีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานในฝายที่รับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ  มีความซื่อสัตยสุจริตยุติธรรม  มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน  และ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของ
                                                 

138 ประพันธ แนนอุดร,  “ การประเมินการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536), บทคัดยอ.
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ตนเองและคนอื่น ลําดับความเดนในฝายวิชาการ  ไดแก   มีความรูความเขาใจในหลักสูตรและการวัด
ผลประเมินผล    ฝายธุรการ
ไดแก มีความรูความเขาใจในงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ     3)ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงของผูชวยผูบริหารมีขอเสนอแนะวา  คณะกรรมการขาราชการครูเปนผู
พิจารณา ควรพิจารณาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานและ 
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี  ควรเปดโอกาสใหผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชามี
สวนรวมในการพิจารณา  และ ควรจะมีการสอบ คัดเลือกและประเมินผลงานที่ปฏิบัติ139

พิจิตรา  เฟองเกษม   ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยผูบริหารฝายธุรการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา          คุณลักษณะที่
พึงประสงคที่ผูชวยผูบริหารฝายธุรการควรมีอยูใน ระดับมากที่สุดไดแก ดานวิชาการงานธุรการ มี
ความรู ความเขาใจระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและงานพัสดุ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาพัฒนางานธุรการ  มีการจัดระบบการเงินใหถูก
ตองเปนปจจุบัน จัดระบบธุรการใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  ถูกตอง   ทันเวลา จัดระบบงานสารบรรณ
ใหเปนหมวดหมู  ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบสูง ดาน มนุษยสัมพันธ 
สามารถประสานงาน ประสานประโยชน มีการประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแยง มีเหตุมีผล สุขุม
รอบคอบ มองการณไกล สวนผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูชวยผูบริหาร ฝายธุรการ ระหวาง
ความคิดเห็นของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครูผูสอน พบวามีความ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เฉพาะดานปฏิบัติการงานธุรการเทานั้น140

                                                 
139  ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย,   “ การศึกษาลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยบริหารในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ”  ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ.

140 พิจิตรา  เฟองเกษม,   “ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยผูบริหารฝายธุรการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ,  2541), บทคัดยอ.
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เวนดี้  เลเนท  โรยัล     (Wendy Lenette Royal )         ไดศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมให
กับผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อเปนผูบริหารโรงเรียน ( Utilizing the  assistant  principalship as a 
training group for the principalship )  ผูบริหารใหมที่รับตําแหนงในปที่ 1 และที่ 2 มีความเห็นวาตนไม
ไดรับการเตรียมความพรอมในงานที่รับผิดชอบรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะ ระบบการจัด
การงบประมาณและการเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก  การจัดการองคกร และความเปนผูนํา  
การสรางความสัมพันธตอบุคคลและชุมชน  การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน  หลักสูตรและการสอน   
การพัฒนาดานอาชีพ และการตัดสินใจ          นอกจากนี้ยังพบวา     การวางแผนองคกรเพื่อเตรียมผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนสําหรับการเขารับตําแหนงผูบริหารโรงเรียนที่เปนรากฐานสําคัญในการเรียนรูที่ดีที่
สุดคือการลงมือทํา  และ มีการประชุมผูชวยผูบริหารทุกเดือน141

ชารลส  โรเบริต  เพรเซอร ( Charles Robert Frazier)ไดศึกษาวิจัย บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐมิซซิสซิปป  (Roles and responsibilities of  public middle 
school , junior high, and  high school  assistant  principals in the state of Mississippi ) ผลการศึกษา
วิจัยพบวา  ไมมีบทบาทหนาที่ไหนที่ผูชวยผูบริหารไมมีสวนเกี่ยวของ  ขอบขายงานของผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนสวนใหญจะรับผิดชอบงานเกี่ยวกับบุคคลากรที่ทํางาน    การบริหาร   การจัดการและนักเรียน    
ขอบขายงานที่ผูชวยผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบนอยที่สุดคือ งานกิจกรรมนักเรียน และการเงิน นอก
จากนี้ยัง  พบวา ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทั้งในเมืองและชนบทสวนใหญจะใชตําแหนงผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนเพื่อเปนการฝกฝนและนําไปสูตําแหนงทางการศึกษาที่สูงขึ้น142

                                                 
141 Wendy Lenette Royal , Utilizing the  assistant  principalship as a training group for the

principalship [Online], accessed 11 December 2003. Available from
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3081740

142  Charles  Robert  Frazier,  Roles and responsibilities of  public middle school , junior high, 
and  high school  assistant  principles in the state of Mississippi  [Online], accessed  16 December 
2003. Available from  http:// wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3049566
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ทิมโมที่  แพทริค  มารติน  ( Timothy Patrick  Martin)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  ความเขาใจของผูชวย
ผูบริหารที่สัมพันธกับการเตรียมการบริหารและงานในหนาที่รับผิดชอบ ( The perception of middle-
level school assistant  principals  regarding their administrative preparation  and the tasks they 
perform)  ผลการศึกษาพบวา  ในงานปกติจํานวนมากผูชวยผูบริหารทําไดสําเร็จ และมีภาระงานประจํา
ที่สําคัญซ่ึงเปนภาระกิจของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นเปนภาระงานที่ผูชวยผูบริหารรับผิดชอบ
อยู นอกจากนี้ยังพบวาควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใชในการเตรียมการใหกับผูที่จะเปนผูบริหาร
ใหม เกี่ยวกับภารประจําแมวาตองใชเวลาเปนสิ่งสําคัญก็ควรไดรับการฝกฝน  ภาระงานนี้รวมถึง การ
วางแผน กําหนดการหลัก  การสังเกตครูผูสอน  การสื่อสาร  ระเบียบวินัยของนักเรียน  การประขุมผูปก
ครอง  การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน143  เปนตน

สุนีย  จิตรเนื่อง  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  ความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปวา  ผูบริหาร   และอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานเทคนิค  ดานมนุษย และ ดานคตินิยม  ที่กําหนดในแบบสอบ
ถามอยูในเกณฑเห็นดวย  และไดวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทาง
การบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสามดาน  คือ   ดานมโนภาพ    ดานมนุษย        
และดานเทคนิคไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01144

นวลศรี  ดาลิน ไดทําการวิจัยเร่ือง “ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ ตามการรบัรูของตนเอง” ผลการ

                                                 
143 Timothy Patrick  Martin,  The perception of middle-level school assistant  principals  

regarding their administrative preparation  and the tasks they perform  [Online], accessed  16 
December 2003. Available from  http:// wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3049566

144 สุนีย  จิตรเนื่อง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2526),  73-75
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วจิยัคร้ังนีพ้บวา คาเฉลี่ยตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน  ปรากฎวาทกัษะดานเทคนคิ อยูในระดับมาก
ที่สุดคาเฉลี่ย 3.52     ทักษะดานมนุษย  อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.60   ทักษะดานมโนภาพ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.47145

ทัศนีย  เอี่ยมผอง ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย เกี่ยวกับทักษะ
การบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
ทักษะดานเทคนิค  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานมโนภาพ อยูในระดับมาก  และพบวาทักษะทั้งสาม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหาร แตกตางกันทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05146

บรีุ  แกวเล็ก  วจิยัเรือ่ง “ความสมัพนัธระหวางทกัษะกบักระบวนการบรหิารของผูบริหารโรง
เรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม”  ผลการคนพบจากการวิเคราะหคนหาขอมูล
เชิงประจักษพบวา  ไดสนับสนุนสมมติฐานทางการวิจัยนั่นคือ ทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรง
เรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใน
จังหวัดนครปฐม ไดสงผลกระทบตอกระบวนการบริหารของผูบริหารการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ หนาที่
ที่ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติไมวาจะเปนหนาที่ดานการตัดสินใจ การวางแผนงาน การจัดองค

                                                 
145 นวลศรี  ดาลิน, “ ทักษะทางการนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติตามการรับรูของตนเอง ”  (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533), 397.

146 ทัศนีย  เอี่ยมผอง, “ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), บทคัดยอ.
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การ การสื่อสาร การใชอํานาจบังคับบัญชา การประสานงาน และการประเมินผลงาน หนาที่เหลานี้ไม
วาจะเกิดผลในทางบวกหรือทางลบ  จะมปีระสทิธผิลหรือดอยประสทิธผิล  มปีระสทิธภิาพหรอืดอย
ประสิทธิภาพเกิดจากอิทธิพลของทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสามดาน  
ซ่ึงไดแก  ทักษะทางการบริหารดานมโนภาพ  ดานมนุษย  และดานเทคนิค147

โกศล  ใสขาว    ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติ
งานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 4  ผลการวิจัยพบวา  ในภาพรวมผูบริหาร
มีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามทักษะพบวาผูบริหารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหารดานมนุษยดีมาก สวนทักษะดานเทคนิค ทักษะดานมโนภาพ และ ดานผูนํา  อยูในระดับปาน
กลาง การปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับดีมาก  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอ
ทักษะการบริหารของผูบริหาร และ การปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความคิดเห็นของผูบริหารอยูในระดับสูงกวาและทักษะการบริหาร
ของผูบริหาร กับ การปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ 
ทักษะดานมโนภาพ  ดานเทคนิค และดานผูนํา148

                                                 
147 บุรี  แกวเล็ก, “ ความสัมพันธระหวางทักษะกับกระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรบมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 117.

148 โกศล   ใสขาว,   “ ความคิดเห็นตอทักาะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา    เขตการศึกษา 4 ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81

สรุป

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษาแบงงานการบริหารเปนเจ็ดงาน     คือ
งานบริหารทั่วไป    งานธุรการ    งานวิชาการ  งานปกครองนักเรียน    งานบริการ   โรงเรียนกับชุมชน
การบริหารอาคารสถานที่  และ มีการจัดโครงสรางตามงานทั้งเจ็ดงาน มีผูรับผิดชอบงานสามระดับ   
คือ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารสูงสุดในโรงเรียน   ผูชวยผูบริหารเปนผูบริหารระดับกลาง      และ
หัวหนางานเปนฝายปฏิบัติการรวมกับครู – อาจารย  การบริหารงานโรงเรียนตามภารกิจผูบริหารและ
ผูชวยผูบริหารตองมีทักษะการบริหารที่จําเปนไดแก(1) ทักษะดานเทคนิค คือ ทักษะการใชเทคโนโลยี   
ทักษะการวิจัย   ทักษะการจัดการทรัพยากร  ทักษะการจัดการบุคลากร    (2)ทักษะดานมนุษย  คือ  
ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะมนุษยสัมพันธ และทักษะการสรางแรงจูงใจ  (3)ทักษะดานมโนภาพ  คือ 
ทักษะความคิดกวางไกล  หรือ  วิสัยทัศน  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการคิดสรางสรรค   และ(4) ทักษะ
ดานผูนํา  คือ ทักษะการขจัดการความขัดแยง และทักษะการบริหารงานเปนทีม การเขาสูตําแหนงผู
บริหารในสถานศึกษา  มีการทดสอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูความสามารถทั่วไป และ ความรูความ
สามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และ การประเมินความสมกับตําแหนง.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     บทที่  3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ    ซ่ึงผลการวิจัยจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการบริหาร
ของผูชวยผูบริหารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  และ  เปนพื้นฐานในการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึง
กําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเปน  3  ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  โรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   และสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการประเมิน
มาตรฐานของโรงเรียน  และ ทักษะการบริหาร จากขอสารสนเทศของสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   หนังสือ  วารสารวิชาการตางๆ  และ  ผลงานการวิจัย     โดยคนควาจากหองสมุด
แลวสรุปรวบรวม     และขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางการวิจัย  และ   ปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆ  ใหสมบูรณจากคําชี้แนะแลวนําเสนอภาควิชาบริหารการศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงราง

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดทําเครื่องมือในการวิจัยและนําเครื่องมือที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ

โดยวิเคราะหหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและความเชื่อมั่นแลวไปทําการสอบถามตอประชากรที่ศึกษา
ใหตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  แปลผล เพื่อสรุปเปนผลการศึกษา
วิจัยทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรีงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย
เปนการจัดทํารางรายงานการวิจัยเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ  เพื่อตรวจ

สอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลว จัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา  จึงกําหนดการดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย   ประชากร   ตัวแปรที่ศึกษา   เครื่องมือและการ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย   การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และสถิติในการวิจัย

แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะของประชากรกลุมเดียว และตรวจสอบสภาพตาม

ที่เปนจริง โดยไมมีการทดลอง  (The One – shot, Non – Experimental Case studies)  เขียนแผนแบบ
การวิจัยไดดังนี้

 S หมายถึง     ประชากรที่นํามาศึกษา
                                         X           หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา

O หมายถึง     ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาประชากร

ประชากร
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากประชากร คือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในปการศึกษา 2545  จํานวน  19  โรงเรียน

O

        S           X
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ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลมี  2  กลุม   ดังนี้
 1.  ผูบริหาร  โรงเรียนละ   3  คน ไดแก ผูบริหารและ ผูชวยผูบริหารโรงเรียน   จํานวน 19  โรง

เรียน โดยใหตอบแบบสอบถาม     ดังนี้ ผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1  คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียนละ 2  คน จํานวนรวมทั้งส้ิน  57  คน   และคํานวณคาเฉลี่ยในตอบแบบสอบถามแตละขอของ
ทุกโรงเรียนใชเปนขอมูลในการศึกษา

2.  หัวหนางาน  โรงเรียนละ  3  คนไดแก หัวหนางาน จํานวน 19 โรงเรียน  รวม    57   คน  
และคํานวณคาเฉลี่ยในตอบแบบสอบถามแตละขอของทุกโรงเรียนใชเปนขอมูลในการศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชตัวแปรในการศึกษา คือ  ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา  ดังนี้
1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก 

เพศ  อายุ ของผูตอบแบบสอบถาม  อายุราชการ คือ ระยะเวลาที่รับราชการ  ระดับหรือวุฒิทางการศึกษา
ของแบบสอบถาม   และประสบการณทํางาน คือระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

2. ตัวแปรที่ศึกษา  เปนตัวแปรเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  ประกอบดวย
ทักษะ  4  ดาน  คือ

2.1 ทักษะดานเทคนิค (technical skill) หมายถึง ความรูความสามารถในการใชวิธีการ
กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคตาง ๆ เฉพาะอยาง ที่มีความจําเปนตอการบริหารงานใหมีประสิทธิ
ภาพ ประกอบดวย  ความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี   การวิจัย การจัดการทรัพยากร  และการจัด
การบุคลากร

2.2 ทักษะดานมนุษย(human skill)  หมายถึง ความสามารถในการใชดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น และรูจักสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจอันดี
ตอกัน ประกอบดวยความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการกลุม มนุษยสัมพันธ และการจูงใจ

2.3 ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skill)  หมายถึง ความสามารถในความเขาใจถึง
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ ขององคการ และหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งสวนใดก็จะทราบ
วาจะมีผลกระทบตอส่ิงใดบาง เชน ตอบุคคล การสื่อสาร การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของชาติทั้ง
หมด เมื่อมีความเขาใจในมโนทัศนโดยรวมขององคการ ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติงานใหมีความกาว
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หนาและสวัสดิการสวนรวมขององคการ ประกอบดวย  ความสามารถเกี่ยวกับการมองเห็น
ภาพความสัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค

2.4 ทกัษะดานผูนาํ (leadership skill)   หมายถงึ  ความสามารถในการใชภาวะผูนําเพื่อ
ใหเกิดการยอมรับและศรัทธาในความเปนผูนํา ประกอบดวย ความสามารถเกีย่วกบัการจดัการความ
ขดัแยง   และ  การบรหิารงานเปนทมี

จากทักษะการบริหารทั้ง 4 ดาน สามารถแสดงความหมายของทักษะการบริหารยอย และ
วิเคราะหพฤติกรรมบงชี้ ถึงทักษะการบริหาร ไดดังตารางที่ 3   ตอไปนี้

ตารางที่ 3    ตารางวิเคราะหทักษะการบริหาร  ตัวแปรที่ศึกษาและ พฤติกรรมบงชี้

ทักษะการบริหาร/ตัวแปรที่ศึกษา พฤติกรรมบงชี้
1. ทักษะดานเทคนิค (technical skill)  

ประกอบดวย
             1.1  ทักษะการใชเทคโนโลยีไดแก
ความสามารถในการวางแผนการจัดการ
ศึกษา  การจัดทําสถิติและแผนภูมิทางการ
ศึกษา การใชเทคโนโลยีในการบริหาร และ 
การสื่อสาร

1.2 ทักษะการวิจัย  ไดแก ความ
สามารถในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการ
บริหาร  การใชขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา วิจัย
และสงเสริมใหมีการวิจัยและนําผลการวิจัย
ไปประยุกตใชในการบริหาร

1.1.1 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนตามที่
รับผิดชอบ
1.1.2.  สามารถจัดทําสถิติ และสารสนเทศเพื่อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
1.1.3. สามารถในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.4. สามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจน

1.2.1 สามารถวิเคราะหขอมูลในการบริหารงานที่รับ
ผิดชอบ
 1.2.2  สามารถใหความรูแกบุคลากรและสงเสริมให
มีการวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
1.2.3 สามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
1.2.4 สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน
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1.3  ทักษะการจัดการทรัพยากร

ไดแกความสามารถในการกําหนดหลัก
เกณฑสําหรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชใน
การจัดการศึกษา  การใชทรัพยากรเพื่อการ
บริหารตามแผน  การใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดในการบริหารและเกิดประโยชนสูง
สุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           1.4 ทักษะการจัดการบุคลากร ไดแก
ความ  สามารถในการสนับสนุนในการ   ทํา
ผลงาน      ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ เรียน
การสอนของ ครู    การเอาใจใสในการ
พัฒนาความรูความสามารถทางวิชาอาชีพครู
การจัดบุคคลกรตามลักษณะงาน  กากําหนด
บทบาทหนาที่ และการพัฒนาบุคลากใหมี
ความกาวหนา  เหมาะสมกับความรูความ
สามารถ

2 ทักษะดานมนุษย  (human skill)
      ประกอบดวย

       2.1 ทักษะเกี่ยวกับกระบวการ
กลุมไดแกความสามารถในการดําเนินการ
ประชุม การจัดใหมีการพบปะสังสรรคใน
โอกาสตางๆ  การสรางความรวมมือและการ
มีสวนรวม

1.3.1 สามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
1.3.2 สามารถใชทรัพยากรเพื่อการบริหารตามแผน
งานที่กําหนด
1.3.3 สามารถใชทรัพยากรการบริหารงานอยาง
ประหยัดและคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพงาน
1.3.4 สามารถจัดเตรียมและระดมทรัพยากรเพื่อใช

ในการบริหารงานไดเพียงพอ

1.4.1 สามารถจัดบุคลากรไดเหมาะสมกับงาน
1.4.2 สามารถแนะนําหรือใหการสนับสนุนแก
บุคลากรในการพัฒนางาน
1.4.3 สามารถใหการดูและมีความเอาใจใสในการ
พัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครู
1.4.4 สามารถกําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรรับ
ผิดชอบและดําเนินงานได

2.1.1 สามารถดําเนินการประชุมในระดับตาง ๆ
2.1.2 สามารถจัดใหบุคลากรไดสังสรรคหรือ
ประสานสัมพันธกันในโอกาสตาง ๆ
2.1.3 สามารถใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน
2.1.4 สามารถสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

ทักษะการบริหาร/ตัวแปรที่ศึกษา พฤติกรรมบงชี้
2.2 ทักษะมนุษยสัมพันธไดแก

สามารถยอมรับความแตกตางระหวางบุคล  
การรับฟงความคิดเห็น การเอื้อเฟออาทร 
การปฏิบัติงานรวม    กับบุคคลทุกระดับ

2.3 ทักษะการจูงใจ  ไดแก
สามารถนํา ความคิดของครูไปประยุกตใชใน
การบริหาร  การยกยองชมเชยครูดวยความ
จริงใจ  การสรางความมั่นใจ  การใหโอกาส
บุคลากรในการ  แสดงผลงานหรือความ
สามารถ

3 ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skill)
ประกอบดวย

3.1 ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็น
ภาพความสัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน 
ไดแกความสามารถในการวิเคราะหภาพรวม
ของโรงเรียนในอนาคต    การวิเคราะหความ
สัมพันธของระบบตางๆในโรงเรียน  ความ
มุงมั่นตอความ สําเร็จตามเปาหมาย การ
พัฒนางานที่ทันตอความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

2.2.1 รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
บุคลากร
2.2.2มีความเอาใจใส และดูแล ทุกข สุข ของผูรวม
งานสม่ําเสมอ
2.2.3  ความ เขาใจและยอมรับในความแตกตาง
ระหวางบุคคล
2.2.4 สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

2.3.1 สามารถประยุกตความคิดของบุคลากรไปใชใน
การบริหารงาน
2.3.2 การยกยองชมเชยครูในโอกาสตางๆ
2.3.3 สามารถจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความ
มั่นใจหรือเต็มใจ
2.3.4 สามารถใหโอกาสแกบุคลากรในการนําเสนอ
ผลงานหรือแสดงความสามารถ

3.1.1 สามารถวิเคราะหภาพของโรงเรียนในอนาคต
3.1.2 สามารถวิเคราะหความสัมพันธของระบบตาง ๆ
ภายในโรงเรียน
3.1.3 สามารถพัฒนางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยูเสมอ
3.1.4 มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปา
หมายของโรงเรียน
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3.2 ทักษะการตัดสินใจ  ไดแก

ความสามารถในการวิเคราะหปญหาได
อยางชัดเจน การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา
ไดเหมาะสมกับสภาพ  การตัดสินใจแก
ปญหาไดอยางเหมาะสม  ความรับผิชอบตอ
การตัดสินใจ

3.3  ทักษะเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรค  ไดแก  ความสามารถในการใช
วิธีการใหมๆในการแกปญหา  การกระตุน
ชวยเหลือครูคนหาวิ ธีการแกปญหาการ
ปฏิบัติงาน   การแสดงความคิดเห็นหรือแนว
คิดที่สรางสรรคในโอกาสตางๆ  การคนคิด
และสรางนวัตกรรมใชในการปฏิบัติงาน

4. ทกัษะดานผูนาํ (leadership skill)
ประกอบดวย

4.1 ทกัษะการจดัการความขดั
แยง  ไดแก   ความสามารถในการใชวธีิการที่
หลากหลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็นของครู
ทีแ่ตกตางกนั  การประสานความคดิทีแ่ตกตาง
กันของกลุมครู  การประสานความตองการ
ของครู กับเปาหมายของโรงเรียน  การแก
ปญหาตางๆอยางสมเหตผุล

3.2.1 สามารถวิเคราะหปญหาในงานที่รับผิดชอบได
อยางชัดเจน
3.2.2 สามารถเลือกวิธีการเพื่อแกปญหาไดเหมาะสม
กับสภาพกับงานที่รับผิดชอบ
3.2.3 มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการหนาที่
3.2.4 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมเมื่อเกิดปญหาใน
การปฏิบัติงาน

3.3.1 ใชวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพงาน
3.3.2 สามารถกระตุน และชวยเหลือครูคนหาวิธีแก
ปญหาในการปฏิบัติงาน
3.3.3 สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆ
อยางหลากหลายในโอกาสตางๆ
3.3.4 สามารถสรางนวัตกรรมเพื่อใชในการปฏิบัติ
งาน

4.1.1 ใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อแกปญหาความคิด
เห็นของครูที่แตกตางกัน
4.1.2 สามารถประสานความคิดที่แตกตางกัน
ระหวางกลุม
4.1.3  สามารถประสานความตองการของครูกับ
นโยบาย หรือเปาหมายของโรงเรียน
4.1.4 สามารถแกปญหาตางในการปฏิบัติงานได
อยางมีเหตุผล
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4.2 ทกัษะการบรหิารงานเปนทมี

ไดแก  ความสามารถในการทาํใหครูยอมรับ
ในความเปนผูนาํ    การใหบคุลากรมสีวนรวม
ในการวางแผนและตดัสนิใจ     การเปดโอกาส
ใหครูไดแสดงความสามารถในการเปนผูนํา  
การสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร   การสรางและพัฒนาทีมงานให
ปฏิบตังิานอยางมคีณุภาพ  และการสรางความ
สัมพนัธอันดรีะหวางผูรวมงาน

4.2.1 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและตัด
สินใจ
4.2.2 สามารถทําใหครูยอมรับในความเปนผูนํา
4.2.3 เปดโอกาสใหครูไดแสดงความสามารถในการ
เปนผูนํา
4.2.4 สามารถในการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูรวมงาน
4.2.5 สามารถสรางและพัฒนาทีมงานใหปฏิบัติงาน
อยางประสิทธิภาพ
4.2.6 สามารถสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน สองประเภท  ดังนี้
ประเภทที ่ 1 เปนแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืสําหรับการเกบ็รวบรวมขอมลู จาํนวน 1 ฉบบั แบง

ออกเปน 3 ตอน รายละเอยีด  ดงันี้
ตอนที ่1  เปนแบบสอบถามเกีย่วกบั สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อาย ุ  อายรุาช

การ ระดบัการศกึษา ตาํแหนง และประสบการณในตาํแหนง
ตอนที ่2  เปนแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรยีน

4 ดาน ประกอบดวย
ทักษะดานเทคนิค(technical skill)ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการวิจัย ทักษะ

การจัดการทรัพยากรและทักษะการจัดการบุคลากร มีจํานวนขอสอบถามทักษะละ 4  ขอ รวม 16  ขอ
ทักษะดานมนุษย(human skill) ไดแก   ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม   ทักษะ

มนุษยสัมพันธ และทักษะการจูงใจ มีจํานวนขอสอบถามทักษะละ 4 ขอ รวม 12 ขอ
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ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual skill) ไดแก ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็น
ภาพความสัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน ทักษะการตัดสินใจ และทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค  
มีจํานวนขอสอบถามทักษะละ 4 ขอ รวม 12 ขอ

ทกัษะดานผูนาํ (leadership skill) ประกอบดวย ทกัษะเกีย่วกบัการจดัการ
ความขดัแยง   มขีอสอบถาม 4 ขอ และ ทกัษะการบรหิารงานเปนทมี มขีอสอบถาม  6 ขอ รวม 10  ขอ

แบบสอบถามตอนที ่ 2   มขีอสอบถามทัง้สิน้  50  ขอ    เปนแบบสอบถามชนดิอนัดบัคณุภาพ
 5  ระดบั   ตามเกณฑของไลเคริท  (Likert’s five rating scal)1  อันดบัคณุภาพหาระดบั  ใหความหมาย ดงันี้

อันดบัคณุภาพระดบั  1  หมายถงึความสามารถในการปฏบิตังิานอยูในระดบัตองปรับปรงุ
อันดบัคณุภาพระดบั  2  หมายถงึ   ความสามารถในการปฏบิตังิานอยูในระดบัพอใช
อันดบัคณุภาพระดบั  3  หมายถงึ  ความสามารถ ในการปฏบิตังิานอยูในระดบัปานกลาง
อันดบัคณุภาพระดบั  4  หมายถงึ  ความสามารถ ในการปฏบิตังิานอยูในระดบัดี
อันดบัคณุภาพระดบั  5  หมายถงึ  ความสามารถในการปฏบิตังิานอยูในระดบัดมีาก

เกณฑการใหคะแนน
 ผูวิจัยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนของการตอบแบบสอบถาม ตามความคดิเหน็ของผูตอบแบบ

สอบถามในอนัดบัคณุภาพตางๆ    เพือ่นาํขอมลูไปใชในการวจิยั ดงันี้
อันดบัคณุภาพระดบั  1     ใหคะแนน  1  คะแนน
อันดบัคณุภาพระดบั  2     ใหคะแนน  2  คะแนน
อันดบัคณุภาพระดบั  3     ใหคะแนน  3  คะแนน
อันดบัคณุภาพระดบั  4     ใหคะแนน  4  คะแนน
อันดบัคณุภาพระดบั  5     ใหคะแนน  5  คะแนน

ตอนที ่3    เปนแบบสอบถามปลายเปด    สอบถามขอเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะการบรหิาร  และ
แนวทางในการพฒันาทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรยีน  จาํนวน  2  ขอ

                                                 
1 Resis Likert , อางอิงถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน , วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  (กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช, 2535), 114-115.
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ประเภทที ่ 2     เปนการสมัภาษณผูบริหารโรงเรยีนเกีย่วกบัทกัษะการบรกิารของผูชวย
ผูบริหารโรงเรยีนในดานความสาํคญัของทกัษะการบรหิารและทีค่วรมเีพิม่เตมิ  แนวทางในการพฒันา และ 
การปฏบิตังิานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวจิยัไดดาํเนนิการสรางแบบสอบถามดงันี้
1. สรางเครือ่งมอืสองประเภท  ประเภทที ่  1 เปนแบบสอบถาม ม ี  3  ตอน  ตอนที ่ 1  เปนแบบ

สอบถามเกีย่วกบั สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อาย ุ อายรุาชการ   ระดบัการศกึษา ตาํแหนง 
และประสบการณในตาํแหนง จาํนวน   6  ขอ    ตอนที ่ 2  เปนแบบสอบถามทีส่รางขึน้ตามแนว คดิของ
 โรเบอรต แอล แคทซ  (Robert  L. Katz)   เวยเน   วอรเนอร  (Wayne Wornor) และ โทมัส เจ เซอรโอ
วานนี่  (Tomas J. Sergiovanni)   เพือ่วดัระดบัทกัษะการบรหิาร   4    ดาน   คอื  (1)  ทกัษะดานเทคนคิ  (2)  
ทกัษะดานมนษุย  (3)  ทกัษะดานมโนภาพ  และ  (4) ทกัษะดานผูนาํ  จาํนวน  50  ขอ โดยผูวจิยัไดสราง
แบบทดสอบใหสอดคลองกบัเรือ่งทีจ่ะทาํการวจิยั  ตามพฤตกิรรมบงชีค้วามสามารถของผูชวยผูบริหารโรง
เรียนทีแ่สดงไวในตารางที ่  3 หนา   76 ซ่ึงผูวจิยัไดวเิคราะหเพิม่เตมิจากแบบสอบถามเกีย่วกบัทกัษะการ
บริหารของผูบริหารโรงเรยีนของนายโกศล ใสขาว และ    ตอนที ่2  เปนแบบสอบถามปลายเปด  สอบถาม
ขอเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของทีค่วรมเีพิม่เดมิ  และแนวทางในการพฒันาทกัษะการบรหิาร
ของผูชวยผูบริหารโรงเรยีน จาํนวน  2  ขอ   สวนเครือ่งมอืประเภทที ่2  เปนการสมัภาษณ ไดสรางคาํถาม
สําหรับการสมัภาษณ จาํนวน  4  คาํถาม

2. นาํแบบสอบถามทีส่รางขึน้เสนออาจารยผูควบคมุสารนพินธ เพือ่ตรวจความสมบรูณ
พรอมกบัเสนอรายชือ่ผูทรงคณุวฒุใิหพจิารณาความเหมาะสม  แลว แกไขปรับปรงุแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคมุสารนพินธ
  3.  บนัทกึเสนอตอหวัหนาภาควชิาเพ่ือจดัทาํหนงัสอืขอความอนเุคราะหผูทรงคณุวฒุ ิ3 ทาน ไดแก     
ดร. จันทนา   นนทิกร  ศกึษานิเทศก   กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา   5    อาจารยกัญพิมา     เชื่อมชิต
 ผูอํานวยการโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรีและอาจารยสุภาพร  เลาหสถิตย  หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา  โรงเรียนหัวหิน   เพือ่ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา  (content  validity)   แกไข 
ดานการใชภาษา  และ     พจิารณาความครอบคลมุเนือ้หาของแบบสอบถามตอนที ่   2  ในชวง เดอืน
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พฤศจกิายน  2545   ผลการตรวจสอบปรากฏวาแบบสอบถามทัง้  50  ขอ  มคีวามเทีย่งตรงเชงิ
เนือ้หาสามารถวดัไดทกุขอ ดงัทีส่รปุไวในภาคผนวก  ข

4.  ผูวจิยัไดปรับปรงุแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒุ ิและ บนัทกึเสนอตอหวัหนา
ภาควชิาเพ่ือจดัทาํหนงัสอืขอความอนเุคราะหทดลองใชเคร่ืองมอื (try out) ทีป่รับปรงุแลว ในชวงเดอืน 
พฤศจกิายน  2545   กบั โรงเรยีนจาํนวน    5   โรงเรยีน   ไดแก    โรงเรยีนวดัจนัทราวาส   (ศขุประสาราษฎร)
โรงเรยีนพรหมานสุรณ    โรงเรยีนคงคาราม   โรงเรียนทายางวิทยา  และ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา   
สังกดักรมสามญัศกึษา   จงัหวดัเพชรบรีุ   ซ่ึงไมใชกลุมประชากรทีจ่ะศกึษา  โรงเรียนละ   6  ฉบับ   รวม  
30  ฉบับ   โดยมีผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน  2  กลุม คือ กลุมผูบริหาร  3  คน ไดแกผูบริหาร 
1 คน ผูชวยผูบริหาร 2 คน และ กลุมหัวหนางานของโรงเรียน 3 คน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่น  (reliability)  ของแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  (∝ -Coefficent) 
ของครอนบาค  (Cronbach)    ผลการวิเคราะห ปรากฏวา แบบทดสอบทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น 0.98  
(∝  = .98 ) โดยที่ทักษะดานเทคนิคมีความเชื่อมั่น  0.94  ดานมนุษยมีความเชื่อมั่น  0.95 ดานมโนภาพมี
ความเชื่อมั่น  0.95  และดานผูนํามีความเชื่อมั่น 0.98   ดังตารางที่แสดงไวในภาคผนวก  ง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวจิยัวางแผนดาํเนนิการ ดงันี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการสามัญศึกษา จังหวัด

ประจวบครีีขนัธ  ในชวงเดอืน  ธันวาคม 2545 - มกราคม 2546  เพือ่ขอความอนเุคราะห  บคุลากรของโรง
เรียนในสงักดั เปนกลุมประชากรในการตอบแบบสอบถาม โรงเรยีนละ 2  กลุมประกอบดวย กลุมผูบริหาร  
คอื ผูบริหาร และผูชวยผูบริหารโรงเรียน  จาํนวน  3  คนและกลุมหวัหนางานของโรงเรยีน  จาํนวน  3  คน

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู        ผูวจิยัใชวธีิการสงแบบสอบถามทางไปรษณยีสําหรับ
โรงเรยีนทีอ่ยูไกล สําหรบัโรงเรยีนทีอ่ยูใกล จะนาํสงแบบสอบถามดวยตนเอง สวนการสงขอมลูกลับนัน้
เนือ่งจากผูวจิยัตองการไดขอมลู ครบตามจาํนวน หรือใกลเคยีงมากทีสุ่ด จงึใชวธีิไปขอรบัแบบสอบถาม
กลับดวยตนเอง และ ขอสมัภาษณผูบริหารเพิม่เตมิตามแนวคาํถามทีก่าํหนดไวเปนเครือ่งมอืประเภทที ่ 2  
ซ่ึงสามารถเกบ็รวมรวมขอมลูแลวเสรจ็ในชวง ตนเดอืน มนีาคม  2546
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การวเิคราะหขอมูล
1.  การวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในตอนที ่ 1  ใชคารอยละของจาํนวนผูตอบ

แบบสอบถามในแตละกลุม  นาํเสนอในรปูตารางและบรรยายความ
2.  การวเิคราะหระดบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ตามความคดิเหน็ของผูบริหาร

และหวัหนางานของโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยคาํนวณหาคาเฉลีย่เลขคณติ ( Χ  )  และคาํนวณคากระจาย
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) ของระดบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารในแตละทกัษะวาอยูใน
ระดบัใด โดยคาํนวณแยกเปนกลุมผูบริหารกบัหวัหนางาน และ ภาพรวม

การวเิคราะหคาเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถาม  ผูวจิยัไดกาํหนดเกณฑในการ
วเิคราะหตามแนวคดิของ  เบสท (Best)2  กาํหนดรายละเอยีดเปน คาคะแนนเฉลีย่    5  ระดบั  ดงันี้

คาคะแนนเฉลีย่     1.00  ถึง 1.49    หมายถงึ    ความสามารถในการปฏบิตังิาน หรือ
ทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารอยูในระดบันอยสุด

คาคะแนนเฉลีย่     1.50   ถึง 2.49 หมายถงึ   ความสามารถในการปฏบิตังิาน  หรือ
ทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารอยูในระดบันอย

คาคะแนนเฉลีย่      2.50  ถึง  3.49 หมายถงึ  ความสามารถในการปฏบิตังิาน หรือ
ทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหาร อยูในระดบัปานกลาง

คาคะแนนเฉลีย่      3.50  ถึง  4.49 หมายถงึ  ความสามารถในการปฏบิตังิาน หรือ
ทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหาร อยูในระดบัมาก

คาคะแนนเฉลีย่    4.50  ถึง  5.00  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด

4. วเิคราะหความแตกตางของความคดิเหน็ของผูบริหาร และ หวัหนางานของโรง
เรียนเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรยีน โดยใชสถิต ิ z – test

5.  การสรปุขอเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน และ
แนวทางในการพฒันาทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนจากแบบสอบถามตอนที ่ 3  และ จาก
การสมัภาษณผูบริหารโรงเรียน โดยใชวธีิเคราะหเนือ้หา (content  analysis)

                                                 
2 John W. Best, Research in Education  (New Jersy : Prentice Hall Inc.,1970),190.
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สรุป

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  มีจุดประสงค เพื่อศึกษาทักษะ
การบริหารในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัด
ประจวบครีีขนัธ  โดยใชโรงเรียน  19  โรงเรียนหนวยวิเคราะห  มีการดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย  
โดยกําหนดแผนแบบการวิจัยในกลุมเดียว เปนการยอนรอยตรวจสอบสภาพจริง ไมมีการทดลอง 
ประชากร ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรนีขันธ  ผูใหขอมูล
จําแนกสอง กลุม คือ   กลุมผูบริหาร   จํานวน  57  คน    และ   หัวหนางานของโรงเรียน  จํานวน  57 คน  
การศึกษาวิจัย  ศึกษาตัวแปรพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ ตัวแปรที่
ศึกษา คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ตามแนว
คิดของโรเบอรต แอล แคทซ  (Robert  L. Katz)   เวยเน วอรเนอร  (Wayne Wornor) และ โทมัส เจ 
เซอรโอวานนี่  (Tomas J. Sergiovanni)  ส่ีทักษะ   คือ  ทักษะดานเทคนิค (technical skill) ประกอบดวย  
ความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี การวิจัย การจัดการทรัพยากร และการจัดการบุคลากร    ทักษะ
ดานมนุษย  (human skill)     ประกอบดวย   ความสามารถเกี่ยวกับ  กระบวนการกลุม มนุษยสัมพันธ 
และ การจูงใจ  ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill)  ประกอบดวย  ความสามารถเกี่ยวกับการมอง
เห็นภาพความสัมพันธทั้งองคกร  หรือ  วิสัยทัศน การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค  ทกัษะดานผูนาํ 
(leadership skill)   ประกอบดวย  ความสามารถเกีย่วกบัการจดัการความขดัแยง   และ  การบรหิารงานเปน
ทมี   จดัทาํเปนแบบสอบถามจาํนวน  50  ขอ  ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของผูบริหาร     และ    หวัหนางาน
ของโรงเรยีน เกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน โดยใชสถิต ิคอื   คาเฉลีย่เลขคณติ (Χ  )  
กบั คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   ( S.D. )  วเิคราะหความแตกตางของระดบัความคดิเหน็ของผูบริหาร  และ 
หวัหนางานโดยใชสถิต ิ z – test  และ ใชการวเิคราะหเนือ้หา(content  analysis ) สรปุความคดิเหน็จากแบบ
สอบถามปลายเปดและการสมัภาษณผูบริหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4
วิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา    จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  19  โรงเรียน โดยการสอบถามความคิด
เห็นของกลุมผูบริหาร  และหัวหนางานของโรงเรียน กลุมละ 3 คนตอโรงเรียน คิดเปนแบบสอบ
ถามกลุมละ  57  ฉบับ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถามที่สมบูรณรอยละ 
100 ทําการวิเคราะหขอมูล และวิเคราะหเนื้อหา จากแบบสอบถามปลายและสัมภาษณผูบริหาร
จํานวน  18 โรงเรียน  และนําเสนอผลการวิเคราะหจําแนกเปน   5  ตอน  ดังนี้

ตอนที่   1     วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่   2     วิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและหัวหนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนที่ 3      วิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับหัวหนางานใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
              ตอนที่ 4     สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ควรมี
เพิ่มเติม และแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

ตอนที่ 5       สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1   วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีสองกลุม คือกลุมผูบริหารโรงเรียนและกลุมหัวหนา
งานของโรงเรียน กลุมละ  57  คน  รวม 114  คน จําแนกตามเพศ  อายุ  อายุราชการ ระดับการศึกษา  
ตําแหนง  และประสบการณในตําแหนง  แสดงตามตารางที่ 4   ดังนี้
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ตารางที่ 4    แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถาม รวม
สถานภาพ ผูบริหาร รอยละ หัวหนา

งาน
รอยละ รวม รอยละ

1.1  ชาย
1.2  หญิง

49
8

86.00
14.00

18
39

31.60
68.40

67
47

58.80
41.20

1.    เพศ

รวม 57 100 57 100 114 100
2.1     นอยกวา  31  ป
2.2     31 – 40  ป
2.3     41 – 50  ป
2.4     มากกวา  50  ป

2
5
34
16

3.50
8.80

59.60
28.10

7
22
25
3

12.30
38.60
43.90
5.30

9
27
59
19

7.90
23.70
51.70
16.70

2. อายุ

รวม 57 100 57 100 114 100
3.1     นอยกวา  11  ป
3.2     11 – 20  ป
3.3 21 – 30  ป
3.4 มากกวา  30  ป

5
6
41
5

8.80
10.50
71.90
8.80

15
19
23
0

26.30
33.30
40.40

0

20
25
64
5

17.60
21.90
56.10
4.40

3. อายุ
       ราชการ

รวม 57 100 57 100 114 100
4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกวาปริญญาตรี

0
48
9

0
84.20
15.80

0
47
10

0
82.50
17.50

0
95
19

0
83.30
16.70

4 ระดับ
   การศึกษา

รวม 57 100 57 100 114 100
5.1 ผูบริหาร
5.2 ผูชวยผูบริหาร
5.3 หัวหนางาน
5.4 หัวหนาหมวด

19
38

33.33
66.67

32
25

56.10
43.90

19
38
32
25

16.67
33.33
28.10
21.90

5 ตําแหนง

รวม 57 100 57 100 114 100
6.1 นอยกวา  6  ป
6.2 6 – 10  ป
6.3 11 – 15  ป
6.4 มากวา  15  ป

17
20
10
10

29.80
35.20
17.50
17.50

22
21
8
6

38.60
36.80
14.10
10.50

39
41
18
16

34.20
36.00
15.80
14.00

6 ระยะ
เวลาการดํารง
ตําแหนง
 (ตามขอ 5 )

รวม 57 100 57 100 114 100
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จากตารางที่ 4   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารและหัวหนางานของโรง
เรียนโดยรวม 114  คน จากผูตอบแบบสอบถามกลุมละ 57 คน  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณใน
แตละสถานภาพแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูชาย   จํานวน 67 คน   คิดเปนรอยละ  
58.80    มีอายุอยูในชวง  41 ถึง 50 ป มากที่สุด จํานวน  59  คน  คิดเปนรอยละ 51.70   มีอายุราช
การอยูในชวง   21 ถึง 30 ป มากที่สุด จํานวน  64  คน คิดเปนรอยละ 56.10  มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ  83.30  และ มีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงผูบริหารในชวง  6 ถึง 10  ป  มากที่สุด จํานวน  41 คน  คิดเปนรอยละ  36.00

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมระหวางกลุม
ผูบริหารกับหัวหนางานของโรงเรียน  ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามกลุมละ 57 คน      พบวา     ในกลุม
ผูบริหารผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูชาย  จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ  86.00  สวนกลุม
หัวหนางานสวนมากเปนผูหญิง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 68.40   ชวงอายุของกลุมผูบริหาร
สวนใหญมีอายุอยูในชวง  41 ปขึ้นไป  จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ 87.70  สวนกลุมหัวหนางาน
สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 31 – 50  ป จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  82.50    อายุราชการของกลุม
ผูบริหารสวนใหญมีอายุราชการอยูในชวง   11 - 30 ป เชนเดียวกับกลุมหัวหนางาน  โดยกลุมผู
บริหารมีจํานวน 47  คน คิดเปนรอยละ 82.40 และกลุมหัวหนางานมีจํานวน 42  คน  คิดเปนรอยละ  
73.70   สวนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งสองกลุม  กลุมผูบริหาร มีจํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ  84.20 และกลุมหัวหนางานมี จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  82.50    สวนระยะ
เวลาในการดํารงตําแหนง สวนมากมีระยะเวลาดํารงตําแหนง นอยกวา  11 ป ทั้งสองกลุม  โดยกลุม
ผูบริหาร มีจํานวน  37  คน คิดเปนรอยละ  65.00  และ  กลุมหัวหนางาน มี จํานวน   43 คน  คิดเปน
รอยละ  75.40

ตอนที่  2       วิเคราะหระดับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนตามความคิด
เห็นของผูบริหารและหัวหนางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอมูลที่ไดรับเปนความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามไดแกกลุมผูบริหารและหัวหนางาน
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ดังรายละเอียดตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่  5  แสดงระดับความสามารถในการปฏิบัติงานในแตละทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนางาน

    จํานวน  19  โรงเรียน ( N = 19 )
ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนางาน                                                   ความสามรถในการปฏิบัติงาน
    ทักษะการบริหาร

Χ S.D. ระดับ Χ  1 S.D. 1 ระดับ Χ  2 S.D.2 ระดับ

คาสถิติ
ทดสอบ
Z - test

ระดับ
นัยสําคัญ
    ( p )

      ทักษะดานเทคนิค   (technical  skill) 3.55 .33 มาก 3.76 .34 มาก 3.34 .46 ปานกลาง
                  ทักษะการใชเทคโนโลยี 3.62 .35 มาก 3.84 .29 มาก 3.32 .48 ปานกลาง
                 ทักษะการวิจัย 3.40 .36 ปานกลาง 3.59 .41 มาก 3.21 .50 ปานกลาง
                 ทักษะการจัดการทรัพยากร 3.61 .35 มาก 3.81 .40 มาก 3.40 .45 ปานกลาง
                 ทักษะการจัดการบุคลากร 3.61 .38 มาก 3.80 .41 มาก 3.41 .57 ปานกลาง

3.90** .000

     ทักษะดานมนุษย  (human  skill) 3.71 .42 มาก 3.94 .43 มาก 3.50 .52 มาก
                  ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม 3.73 .43 มาก 3.90 .48 มาก 3.56 .50 มาก
                  ทักษะมนุษยสัมพันธ 3.78 .41 มาก 4.02 .44 มาก 3.53 .52 มาก
                  ทักษะการจูงใจ 3.66 .46 มาก 3.91 .43 มาก 3.40 .58 ปานกลาง

3.66** .000

     ทักษะดานมโนภาพ    (conceptual  skill) 3.53 .36 มาก 3.75 .40 มาก 3.32 .47 ปานกลาง
                 ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน 3.58 .32 มาก 3.76 .40 มาก 3.39 .48 ปานกลาง
                 ทักษะการตัดสินใจ 3.66 .38 มาก 3.90 .42 มาก 3.43 .46 ปานกลาง
                 ทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 3.36 .43 ปานกลาง 3.59 .49 มาก 3.12 .55 ปานกลาง

3.58** .000

      ทักษะดานผูนํา  (leadership  skill) 3.60 .45 มาก 3.89 .50 มาก 3.31 .53 ปานกลาง
                ทักษะการจัดการความขัดแยง 3.47 .41 ปานกลาง 3.75 .51 มาก 3.18 .52 ปานกลาง
                ทักษะ การบริหารงานเปนทีม 3.69 .48 มาก 3.98 .50 มาก 3.41 .57 ปานกลาง

4.33** .000

                                                                          ภาพรวมสี่ทักษะ 3.60 .37 มาก 3.82 .40 มาก 3.37 .47 ปานกลาง 4.12** .000
 **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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จากตารางที่  5 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนางาน    
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานในแตละทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ในภาพ
รวมทั้งส่ีทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค (technical  skill)  ทักษะดานมนุษย (human  skill)  ทักษะดาน
มโนภาพ  (conceptual  skill)  และทักษะดานผูนํา (leadership  skill)    พบวา  ทักษะการบริหารของผู
ชวยผูบริหารโรงเรียน มีคาเฉลี่ยทั้งส่ีทักษะเทากับ  3.60   (Χ  = 3.60 )   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
.37 (S.D. = .37 )   ระดับความสามารถมาก   โดยที่ทักษะดานมนุษย  (human  skill)      มีคาเฉลี่ยมากที่
สุด เทากับ   3.71   (Χ  = 3.71 )    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .42   (S.D.  = .42) ระดับความสามารถ
มาก และทักษะดานมโนภาพ  (conceptual  skill)  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.53  (Χ  = 3.53 )    มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .36 (S.D.  = .36 ) ระดับความสามารถมาก

 เมื่อพิจารณาในรายทักษะ  พบวา  ในภาพรวม  ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดาน
เทคนิค (technical  skill)   มีคาเฉลี่ย  3.55 (Χ  = 3.55) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .33 (S.D. = .33)
ระดับความสามรถมาก พิจารณายอยส่ีทักษะ คือ  ทักษะการใชเทคโนโลยี   ทักษะการวิจัย   ทักษะการ
จัดการทรัพยากร   และ  ทักษะการจัดการบุคลากร   พบวา    ทักษะการใชเทคโนโลยี ของผูชวยผู
บริหารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ  3.62  (Χ = 3.62 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .35 (S.D. = .35) 
ระดับความสามารถมาก   และทักษะการวิจัยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.40 (Χ  =3.40 )   มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 (S.D.  = .36) ระดับความสามารถปานกลาง

ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดาน ดานมนุษย   (human  skill)     มีคาเฉลี่ย   3.71
 (Χ= 3.71)มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42 (S.D.  = .42)ระดับความสามรถมาก พิจารณาทักษะยอย
สามทักษะ คือ ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม   ทักษะมนุษยสัมพันธ และ ทักษะการจูงใจ     พบวา  
ทักษะมนุษยสัมพันธของผูชวยผูบริหารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ   3.78  (Χ= 3.78) มีคาสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน    .41   (S.D.  = .41)   ระดับความสามารถมาก และ ทักษะการจูงใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
เทากับ    3.66   (Χ  = 3.66)     มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .46     (S.D.  = .46 )   ระดับความสามารถ
มาก
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ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดานมโนภาพ    (conceptual  skill)  มีคาเฉลี่ย    3.53
(Χ  = 3.53 )มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 (S.D.  = .36) ระดับความสามรถมาก พิจารณาทักษะยอย
สามทักษะ    คือ  ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองคการหรือวิสัยทัศน  ทักษะการตัด
สินใจ  และ ทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค พบวา  ทักษะการตัดสินใจของผูชวยผูบริหารมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด เทากับ  3.66   (Χ= 3.66 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .38  (S.D.= .38 ) ระดับความ
สามารถมาก  และทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด   เทากับ   3.36
(Χ=3.36 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43   (S.D. = .43 )  ระดับความสามารถปานกลาง

ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดานผูนํา   (leadership  skill) มีคาเฉลี่ย  3.60
(Χ= 3.60)มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .45 (S.D. = .45)ระดับความสามรถมาก พิจารณาทักษะยอยสอง
ทักษะ  คือ ทักษะการจัดการความขัดแยง และ  ทักษะการบริหารงานเปนทีม พบวา   ทักษะการบริหาร
เปนทีมของผูชวยผูบริหารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ  3.69 (Χ  = 3.69 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
.48  ( S.D. = .48 ) ระดับความสามรถมาก  และทักษะการจัดการความขัดแยง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทา
กับ 3.47  (Χ  = 3.47 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 (S.D. = .41 ) ระดับความ
สามารถปานกลาง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน เกี่ยวกับทักษะการบริหาร
ของผูชวยผูบริหารพบวา  ในกลุมผูบริหาร มีคาเฉลี่ยทั้งส่ีทักษะเทากับ  3.82   (Χ 1 = 3.82 )   มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   .40 (S.D. 1 = .40 )   ระดับความสามารถมาก    สวนกลุมหัวหนางานมีคาเฉลี่ยทั้งส่ี
ทักษะ เทากับ  3.37   (Χ 2 = 3.37 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    .47 (S.D. 2 = .47 )   ระดับความ
สามารถปานกลาง  ซ่ึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน  โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุม มีความคิด
เห็นวาเห็นวาผูชวยผูบริหารมีระดับความสามารถมากในทักษะดานมนุษย  (human  skill) โดยกลุมผู
บริหารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 3.94 (Χ 1= 3.94 )    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    .43   (S.D. 1 = .43 
)   และ  กลุมหัวหนางานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ    3.50 (Χ 2 = 3.50)    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
.52   (S.D. 2 = .52 )   สวนทักษะการบริหารที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในกลุมผูบริหาร คือ ทักษะดานมโน
ภาพ  (conceptual  skill) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ   3.75 (Χ 1 = 3.75)  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40 
(S.D. 1 = .40 ) ระดับความสามารถมาก สวนกลุมหัวหนางาน คือ ทักษะดานผูนํา (leadership  skill) มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ   3.31 (Χ 2 = 3.31)   มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .53 (S.D. 2 = .53 ) ระดับความ
สามารถปานกลาง
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ตารางที่  6 แสดงระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารเกี่ยวกับทักษะการบริหารดาน
                 เทคนิค (technical  skill)  ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร และหัวหนางาน  19 โรงเรียน (N=19)

ระดับความคิดเห็น
ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนางาน

                                   ความสามารถ
                                        ในการปฏิบัติงาน
       ทักษะการบริหาร Χ S.D. ระดับ Χ  1 S.D1 ระดับ Χ 2 S.D2 ระดับ

ทักษะดานเทคนิค (technical  skill) 3.55 .33 ปานกลาง 3.76 .54 มาก 3.34 .46 มาก

ทักษะการใชเทคโนโลยี 3.63 .35 มาก 3.84 .29 มาก 3.32 .48 ปานกลาง
1.สามารถวางแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนตามที่รับผิดชอบ 3.71 .33 มาก 3.95 .39 มาก 3.47 .51 ปานกลาง
2. สามารถจัดทําสถิติและสารสนเทศ

  เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงาน
3.47 .39 ปานกลาง 3.79 .40 มาก 3.16 .55 ปานกลาง

3. สามารถใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี
 ในการปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ

3.37 .49 ปานกลาง 3.60 .47 มาก 3.14 .65 ปานกลาง

4. ความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจน 3.78 .42 มาก 4.04 .43 มาก 3.53 .55 มาก
ทักษะการวิจัย 3.40 .36 ปานกลาง 3.59 .41 มาก 3.21 .50 ปานกลาง
 5. สามารถวิเคราะหขอมูลในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 3.75 .32 มาก 3.95 .34 มาก 3.56 .54 มาก
 6.สามารถใหความรูแกบุคลากร  และสงเสริม
    ใหมีการวิจัย เพื่อปรับปรุงงาน

3.39 .40 ปานกลาง 3.53 .50 มาก 3.25 .63 ปานกลาง

 7. สามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 3.18 .43 ปานกลาง 3.35 .55 ปานกลาง 3.02 .50 ปานกลาง
 8. สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน 3.26 .45 ปานกลาง 3.53 .56 มาก 3.00 .57 ปานกลาง
ทักษะการจัดการทรัพยากร 3.61 .35 มาก 3.81 .40 มาก 3.40 .45 ปานกลาง
9.  สามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร

 ทรัพยากร เพื่อใชใน การ ปฏิบัติงาน
3.55 .35 มาก 3.79 .46 มาก 3.32 .49 ปานกลาง

10. สามารถใชทรัพยากรเพื่อการบริหาร
  ตามแผนงานที่กําหนด

3.61 .39 มาก 3.74 .42 มาก 3.47 .50 ปานกลาง

11. สามารถใชทรัพยากรในการบริหารงานอยาง
 ประหยัดและ คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพงาน

3.74 .39 มาก 4.04 .46 มาก 3.44 .51 ปานกลาง

12. สามารถจัดเตรียมและระดมทรัพยากรเพื่อใช
      ในการบริหารงานไดอยางเพียงพอ

3.53 .37 มาก 3.68 .44 มาก 3.37 .51 ปานกลาง

ทักษะการจัดการบุคลากร 3.61 .38 มาก 3.80 .41 มาก 3.41 .57 ปานกลาง
13. สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 3.65 .43 มาก 3.82 .55 มาก 3.47 .58 ปานกลาง
14. สามารถแนะนําหรือใหการสนับสนุนแก
      บุคลากรในการ พัฒนางาน

3.67 .39 มาก 3.96 .40 มาก 3.42 .55 ปานกลาง

15. สามารถใหการดูแลและเอาใจใสในการพัฒนา
      ความรูความ สามารถทางวิชาชีพของครู

3.54 .41 มาก 3.70 .40 มาก 3.40 .68 ปานกลาง

16. สามารถสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมีความ
      กาวหนา และ เหมาะกับความรูความสามารถ

3.54 .38 มาก 3.70 .57 มาก 3.35 .60 ปานกลาง
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จากตารางที่  6     ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดานเทคนิค    (technical  skill)
ประกอบดวยทักษะยอยส่ีทักษะ คือ  ทักษะการใชเทคโนโลยี   ทักษะการวิจัย   ทักษะการจัดการ
ทรัพยากร   และ  ทักษะการจัดการบุคลากร  พิจารณาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และหัวหนางาน 
โดยพิจารณาตามพฤติกรรมความสามารถ ไดดังนี้
               ทักษะการใชเทคโนโลยี  พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการคือ  (1) สามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานโรงเรียนตามที่รับผิดชอบ    (2)     สามารถจัดทําสถิติและสารสนเทศเพื่อประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน       (3) สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4)    มีความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจน       ในภาพรวมทั้งสองกลุม พฤติกรรม
ความสามารถของผูชวยผูบริหารดานความสามารถวางแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนตามที่รับผิดชอบ 
และ     ดานความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดอยางชัดเจน            มีระดับความสามารถอยู
ในระดับมาก      โดยความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทา
กับ   3.78  (Χ  = 3.78 )   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .42  ( S.D. = .42 ) และ ความสามารถจัดทําสถิติ
และสารสนเทศเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ ดานความสามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีได
อยางมีประสิทธิภาพมีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลาง    โดยความสามารถใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.37 (Χ  = 3.37)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน  .49 (S.D.  = .49)   ระดับความสามารถปานกลาง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน  พบวาในกลุมผูบริหาร     
มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก โดยดานความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ        4.04 
(Χ 1 = 4.04 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .43 (S.D. 1 = .43 ) และความสามารถการใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ   3.60   (Χ 1 = 3.60)      มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   .47 (S.D. 1 = .47)          สวนกลุมหัวหนางานมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถใน
การสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจน มีระดับความสามารถมากสวนดานอื่นๆอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
พฤติกรรมความสามารถในการสื่อสารกับผูรวมงานไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเชนเดียวกับกลุมผู
บริหารโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.53  (Χ 2 = 3.53)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .55 (S.D. 2 =.55 ) และ
ความสามารถการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ    3.14  
(Χ 2 = 3.14)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .65 (S.D. 2 = .65 )

ทักษะการวิจัย   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการคือ   (1) สามารถวิเคราะหขอมูล
ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ       (2)  สามารถใหความรูแกบุคลากรและสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงงาน   (3) สามารถใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน     (4) สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต
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ใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งสองกลุม ความสามารถวิเคราะหขอมูลในการบริหารงานที่รับผิด
ชอบ มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ  3.75  (Χ  = 3.75 )  มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  .32 (S.D.  = .32 ) ความสามารถดานอื่นอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีความสามารถ
ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน   มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ    3.18  (Χ  = 3.18)    มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   .43  (S.D.  = .43)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารดานความสามารถใชกระบวนการในการ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน มีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ อยูในระดับมากซึ่งความ
สามารควิเคราะหขอมูลในการบริหารงานที่รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ   3.95
(Χ 1 = 3.95 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .34 (S.D. 1 = .34 )  และความสามารถใชกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ    3.35    (Χ 1 = 3.35)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .55 
(S.D. 1 = .55) และ กลุมหัวหนางาน  มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถวิเคราะหขอมูลในการ
บริหารงานที่รับผิดชอบของผูชวยผูบริหารมีระดับความสามารถอยูในระดับมากมาก สวนดานอื่นๆ อยู
ในระดับปานกลาง  โดยความสามารถของผูชวยผูบริหารดานความสามารถวิเคราะหขอมูลในการ
บริหารงานที่รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเชนเดียวกับกลุมผูบริหารโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.56 (Χ 2 = 
3.56)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .54  (S.D. 2 = .54 )  และความสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต
ใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ     3.00  (Χ 2 = 3.00)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .57  
(S.D. 2 =.57)

ทักษะการจัดการทรัพยากร  พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการคือ  (1) สามารถ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชใน การ ปฏิบัติงาน   (2) สามารถใชทรัพยากรเพื่อการ
บริหารตามแผนงานที่กําหนด     (3) สามารถใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางประหยัดและคุมคา
ตอการพัฒนาคุณภาพงาน     (4) สามารถจัดเตรียมและระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารงานได
อยางเพียงพอ       ในภาพรวมทั้งสองกลุมความสามารถของผูชวยผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ที่ความสามารถใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางประหยัด  และ คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพงานมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ   3.74  (Χ= 3.74)    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .39  (S.D.  = .39 ) และ 
ความสามารถจัดเตรียมและระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารงานไดอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยนอยที่
สุดเทากับ    3.53  (Χ= 3.53 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .38  (S.D.  = .37 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน      พบวาในกลุมผูบริหาร 
มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูใน
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ระดับมากโดยดานความสามารถใชทรัพยากรในการบริหารงานอยางประหยัดและ คุมคาตอการพัฒนา
คุณภาพงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ   4.04    (Χ 1 = 4.04 )        มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .46  
(S.D. 1 = .46 ) และ ความสามารถจัดเตรียมและระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารงานไดอยางเพียง
พอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ   3.68  (Χ 1 = 3.68 )    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .4    (S.D.1= .44 )   
ในกลุมหัวหนางาน มีความคิดเห็นวา     พฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมี
ความสามารถทุกพฤติกรรม  อยูในระดับปานกลางโดยความสามารถใชทรัพยากรเพื่อการบริหารตาม
แผนงานที่กําหนดมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.47   (Χ 2 = 3.47)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .50  
(S.D. 2 = .50 )   และ  ความสามารถกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการปฏิบัติงานมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.32(Χ 2  = 3.32) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 (S.D.2=.49 )

ทักษะการจัดบุคลากร   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการคือ (1) สามารถจัด
บุคลากรไดเหมาะสมกับงาน (2)สามารถแนะนําหรือใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการพัฒนางาน 
(3)     สามารถใหการดูแล และ  เอาใจใสในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครู
(4)   สามารถสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาและ เหมาะกับความรูความสามารถ
ในภาพรวมทั้งสองกลุมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับมาก 
โดยความสามารถแนะนําหรือใหการสนับสนุนแกบคุลากรในการพัฒนางาน          มีคาเฉลี่ยมากสุด
เทากับ  3.67  (Χ= 3..67)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 (S.D.  = .39)  และ พฤติกรรมความ
สามารถใหการดูแลและเอาใจใสในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาอาชีพครู กับความสามารถ
สงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ   มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ   3.54    (Χ  = 3..54 )         มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .41 และ .38 (S.D. = .41 และ
S.D. = .38 ) ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก  โดยความสามารถแนะนําหรือใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการพัฒนางาน มีคาเฉลี่ยมากสุด
เทากับ   3.96  (Χ 1 = 3..96)            มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .40  (S.D. 1 = .40 ) และ ความ
สามารถใหการดูแลและเอาใจใสในการพัฒนาความรูความ สามารถทางวิชาชีพของครู และความ
สามารถสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาและ เหมาะกับความรูความสามารถ  มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดเทากัน เปน   3.70   (Χ 1 = 3..70)     มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .40   และ  .57
(S.D. 1 = .40 และ S.D. 1 = .57 )  ตามลําดับ  ในกลุมหัวหนางาน มีความคิดเห็นวา พฤติกรรมความ
สามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับปานกลาง  โดยที่ความสามารถจัด
บุคลากรไดเหมาะสมกับงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ          3.47  (Χ 2 = 3.47)    มีคาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน   .58    (S.D. 2 = .58 )  และความสามารถสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา
และ เหมาะกับความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ   3.35   (Χ 2 = 3.35)  มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   .60  (S.D. 2 = .60)
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ตารางที่  7   แสดงระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร เกี่ยวกับทักษะการบริหาร
                   ดานมนุษย (human  skill) ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและกลุมหัวหนางาน  จํานวน
                   19  โรงเรียน  (N = 19 )

ระดับความคิดเห็น
ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนางาน

                                   ความสามารถ
                                        ในการปฏิบัติงาน
       ทักษะการบริหาร Χ S.D. ระดับ Χ   1 S.D1 ระดับ Χ   2 S.D2 ระดับ

ทักษะดานมนุษย  (human  skill) 3.72 .42 มาก 3.94 .43 มาก 3.50 .52 มาก

ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม 3.73 .43 มาก 3.90 .48 มาก 3.56 .50 มาก
17.   สามารถดําเนินการประชุมในระดับตางๆ 3.85 .47 มาก 3.93 .48 มาก 3.74 .64 มาก
18. สามารถจัดใหบุคลากรไดสังสรรคหรือ

ประสาน สัมพันธในโอกาสตาง ๆ
3.58 .48 มาก 3.75 .54 มาก 3.42 .54 ปานกลาง

19. สามารถใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
         ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

3.78 .49 มาก 3.96 .61 มาก 3.60 .54 มาก

20. สามารถสรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได

3.71 .43 มาก 3.93 .54 มาก 3.49 .52 ปานกลาง

ทักษะมนุษยสัมพันธ 3.78 .41 มาก 4.02 .44 มาก 3.53 .52 มาก
21. รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
         บุคลากร

3.83 .48 มาก 4.09 .50 มาก 3.58 .61 มาก

22. มีความเอาใจใสและดูแล  ทุกข  สุข  ของผู
รวมงานสม่ําเสมอ

3.66 .44 มาก 3.84 .50 มาก 3.47 .60 ปานกลาง

23. เขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวาง
         บุคคล

3.78 .47 มาก 4.09 .59 มาก 3.47 .55 ปานกลาง

24. สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

3.83 .39 มาก 4.07 .38 มาก 3.60 .58 มาก

ทักษะการจูงใจ 3.66 .46 มาก 3.91 .43 มาก 3.40 .58 ปานกลาง
25. สามารถประยุกตความคิดของบุคลากรไปใช

ในการ บริหารงาน
3.61 .46 มาก 3.81 .54 มาก 3.40 .56 ปานกลาง

26.  ใหการยกยองชมเชยครูในโอกาสตาง ๆ 3.62 .50 มาก 3.84 .39 มาก 3.40 .74 ปานกลาง
27. สามารถจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวย

ความมั่นใจหรือเต็มใจ
3.54 .49 มาก 3.88 .52 มาก 3.21 .62 ปานกลาง

28. ใหโอกาสแกบุคลากรในการนําเสนอผลงาน
หรือแสดงความสามารถ

3.85 .51 มาก 4.12 .49 มาก 3.58 .65 มาก
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จากตารางที่  7  ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดานมนุษย  (human  skill) ประกอบ
ดวยทักษะยอยสามทักษะ คือทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม   ทักษะมนุษยสัมพันธ และ ทักษะ
การจูงใจ  พิจารณาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ หัวหนางาน  ไดดังนี้

ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ
(1)สามารถดําเนินการประชุมในระดับตางๆ (2)สามารถจัดใหบุคลากรไดสังสรรคหรือประสาน 
สัมพันธในโอกาสตาง ๆ (3) สามารถใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
(4) สามารถสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรได ในภาพรวมทั้งสองกลุม พฤติกรรม
ความสามารถอยูในระดับมากทุกทักษะโดยความสามารถดําเนินการประชุมในระดับตางๆมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดเทากับ 3.85(Χ= 3..83) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .47  (S.D.  = .47 ) และความจัดให
บุคลากรไดสังสรรคหรือประสาน สัมพันธในโอกาสตาง ๆมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.58
 (Χ= 3..58) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .48  (S.D.  = .48 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก   โดยความสามารถใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ  3.96  (Χ 1= 3..96)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .61  (S.D. 1 = .61)  และ ความสามารถจัด
ใหบุคลากรไดสังสรรคหรือประสาน สัมพันธในโอกาสตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.75
(Χ 1= 3..75)    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .54 (S.D.1= .54 )  ในกลุมหัวหนางาน ความสามารถ
ดําเนินการประชุมในระดับตางๆ และความสามารถใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง  โดย ความ
สามารถดําเนินการประชุมในระดับตางๆ   มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ     3.74  (Χ 2 = 3..74) มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .64 (S.D.2 = .64) และความสามารถจัดใหบุคลากรไดสังสรรคหรือ
ประสาน สัมพันธในโอกาสตาง ๆ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเชนเดียวกับกลุมผูบริหารโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.42  (Χ 2= 3..42)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .54  (S.D.2 = .54 )

ทักษะมนุษยสัมพันธ   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ (1) รับฟงความคิด
เห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร  (2) มีความเอาใจใสและดูแล  ทุกข  สุข  ของผูรวมงาน
สม่ําเสมอ (3) เขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล (4) สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ในภาพรวมทั้งสองกลุม พฤติกรรมความสามารถของผู
ชวยผูบริหารโรงเรียนมีระดับความสามารถอยูในระดับมากทุกพฤติกรรม โดยความสามารถรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และความสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน   มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมากันทั้งสองพฤติกรรม เทากับ  3.83  (Χ= 3.83 )  มีคา
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .48 และ .39  (S.D. = .48 และ ρ = .39 ) ตามลําดับ และพฤติกรรมความเอา
ใจใสและดูแล ทุกข สุข ของผูรวมงานสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.66   (Χ= 3..66)  มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .44  (S.D.  = .44 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวา ในกลุมผูบริหาร
มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูใน
ระดับมาก โดยความสามารถรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และสามารถเขาใจ
และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเมากันทั้งสองพฤติกรรม เทากับ 4.09  
(Χ 1= 4.09)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .50 และ .59  (S.D.1 = .50 และ S.D.1= .59 ) ตามลําดับ 
และพฤติกรรมความเอาใจใสและดูแล ทุกข สุข ของผูรวมงานสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ    
3.84     (Χ 1= 3..84)     มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .50     (S.D.1= .50 )  ในกลุมหัวหนางานพฤติ
กรรมความสามารถการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร  และความสามารถปฏิบัติ
งานรวมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก โดย
ความสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 
3.60  (Χ 2= 3..84)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .58  (S.D.2 = .58)    พฤติกรรมความสามารถเอาใจ
ใสและดูแล  ทุกข  สุข  ของผูรวมงานสม่ําเสมอ   และสามารถเขาใจและยอมรับในความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากัน  เปน 3.47  
(Χ 2= 3.47)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .60 และ .55 (S.D.2 = .60 และ S.D.2  = .55)  ตามลําดับ

ทักษะการจูงใจ  พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ  (1) สามารถประยุกต
ความคิดของบุคลากรไปใชในการบริหารงาน (2) ใหการยกยองชมเชยครูในโอกาสตาง ๆ
(3) สามารถจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความมั่นใจหรือเต็มใจ (4) ใหโอกาสแกบุคลากรในการ
นําเสนอผลงานหรือแสดงความสามารถ      ในภาพรวมทั้งสองกลุม    พฤติกรรมความสามารถของ
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกพฤติกรรม โดยความสามารถในการใหโอกาสแก
บุคลากรในการนําเสนอผลงานหรือแสดงความสามารถมี่คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.85(Χ= 3.85 )        
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .51 (S.D. = .51)  และความสามารถจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวย
ความมั่นใจหรือเต็มใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.54   (Χ= 3.54 )   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
.49 (S.D. = .49)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก โดยความสามารถในการใหโอกาสแกบุคลากรในการนําเสนอผลงานหรือแสดงความสามารถ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ   4.12   (Χ 1 = 4.12 )       มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   . 49  (S.D.1= .49)  
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และความสามารถประยุกตความคิดของบุคลากรไปใชในการบริหารงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 
3.81  (Χ 1 = 3.81 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .54  (S.D.1 = .54)  ในกลุมหัวหนางานพฤติกรรม
ความสามารถในการใหโอกาสแกบุคลากรในการนําเสนอผลงานหรือแสดงความสามารถ มีระดับ
ความสามารถอยูในระดับมากและมี่คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.58  (Χ 2= 3.58 ) มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .65  (S.D.2 = .65)   สําหรับพฤติกรรมความสามารถอื่นๆ  มีระดับความสามารถอยูใน
ระดับปานกลาง โดย ความสามารถจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความมั่นใจหรือเต็มใจมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดเทากับ  3.21 (Χ 2 = 3.21 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .62  (S.D.2 = .62)
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ตารางที่  8   แสดงระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร เกี่ยวกับทักษะการ
                   บริหารดานมโนภาพ (conceptual  skill)   ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร และ
                   กลุมหัวหนางาน จํานวน  19  โรงเรียน ( N = 19 )

ระดับความคิดเห็น
ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนางาน

                                ความสามารถ
                                  ในการปฏิบัติงาน
       ทักษะการบริหาร Χ S.D. ระดับ Χ   1 S.D1 ระดับ Χ   2 S.D2 ระดับ

ทักษะดานมโนภาพ(conceptual  skill) 3.53 .36 ปานกลาง 3.75 .49 มาก 3.32 .47 มาก
        ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความ
สัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน

3.58 .32 มาก 3.76 .40 มาก 3.39 .48 ปานกลาง

29. สามารถวิเคราะหภาพของโรงเรียน
         ในอนาคต

3.46 .31 ปานกลาง 3.63 .40 มาก 3.30 .52 ปานกลาง

30. สามารถวิเคราะหความสัมพันธของ
            ระบบตางๆ ภายในโรงเรียน

3.51 .36 มาก 3.74 .54 มาก 3.28 .49 ปานกลาง

31. สามารถพัฒนางานใหทันตอ ความ
       เปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ

3.54 .32 มาก 3.70 .43 มาก 3.39 .54 ปานกลาง

32. มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานให
         สําเร็จ ตามเปาหมายของโรงเรียน

3.79 .44 มาก 3.98 .45 มาก 3.60 .60 มาก

     ทักษะการตัดสินใจ 3.66 .46 มาก 3.90 .42 มาก 3.43 .46 ปานกลาง
33. สามารถวิเคราะหปญหาในงานที่
        รับผิดชอบ ได อยางชัดเจน

3.70 .39 มาก 3.88 .45 มาก 3.53 .48 มาก

34. สามารถเลือกวิธีการเพื่อแกปญหาได
      เหมาะสมกับสภาพกับงานที่รับผิดชอบ

3.62 .42 มาก 3.84 .46 มาก 3.40 .53 ปานกลาง

35. มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
        ในการปฏิบัติหนาที่

3.74 .39 มาก 4.00 .53 มาก 3.47 .60 ปานกลาง

36. สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมเมื่อเกิด
ปญหา ใน การปฏิบัติงาน

3.60 .40 มาก 3.86 .50 มาก 3.33 .50 ปานกลาง

        ทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 3.36 .43 ปานกลาง 3.59 .49 มาก 3.12 .55 ปานกลาง
37. ใชวิธีการใหมๆ  ในการพัฒนา
         คุณภาพงาน

3.34 .54 ปานกลาง 3.61 .54 มาก 3.09 .53 ปานกลาง

38. สามารถกระตุนและชวยเหลือครู
         คนหาวิธีแก ปญหาในการปฏิบัติงาน

3.39 .47 ปานกลาง 3.67 .53 มาก 3.12 .64 ปานกลาง

39. สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนว
คิดใหมๆ  อยางหลากหลายในโอกาสตางๆ

3.46 .41 ปานกลาง 3.65 .55 มาก 3.26 .54 ปานกลาง

40. สามารถสรางนวัตกรรมใช
         ในการปฏิบัติงาน

3.22 .50 ปานกลาง 3.42 .59 ปานกลาง 3.02 .64 ปานกลาง
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   จากตารางที่ 8  ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร ดานมโนภาพ  (conceptual  skill)
ประกอบดวย ทักษะยอย สามทักษะ คือ ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองคกร
หรือวิสัยทัศน  ทักษะการตัดสินใจ  และทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค   พิจารณาตามความคิด
เห็นของกลุมผูบริหาร และ หัวหนางาน ไดดังนี้

ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองคกรหรือวิสัยทัศน   พิจารณาพฤติกรรม
ความสามารถสี่ประการ คือ (1) สามารถวิเคราะหภาพของโรงเรียนในอนาคต  (2) สามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตางๆภายในโรงเรียน   (3) สามารถพัฒนางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยูเสมอ   (4) มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน  ในภาพ
รวมทั้งสองกลุมพฤติกรรมความสามารถวิเคราะหภาพของโรงเรียนในอนาคต มีระดับความ
สามารถอยูในระดับปานกลาง มี่คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ   3.46  (Χ  = 3.46 ) มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .31  (S.D. = .31)  สวนพฤติกรรมความสามารถอื่นๆ มีระดับความสามารถอยูในระดับ
มากโดยพฤติกรรมความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่
สุดเทากับ 3.79  (Χ  = 3.79 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .44  (S.D. = .44)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวา พฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูใน
ระดับมาก โดยพฤติกรรมความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน มีคา
เฉล่ียมากที่สุดเทากับ 3.98  (Χ 1= 3.98 )   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .45 (S.D.1 = .45) และความ
สามารถวิเคราะหภาพของโรงเรียนในอนาคตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ   3.63  (Χ 1= 3.63 ) มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .40  (S.D.1 = .40)   ในกลุมหัวหนางาน พฤติกรรมความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดเชนเดียวกับกลุมผูบริหาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.60  (Χ 2 = 3.60 ) มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .60  (S.D.2 = .60)  สวนพฤติกรรมความสามารถอื่นๆ มีระดับความสามารถอยูในระดับ
ปานกลาง โดย ความสามารถวิเคราะหความสัมพันธของระบบตางๆ  ภายในโรงเรียนมี่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ 3.28  (Χ 2 = 3.28 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .49  (S.D.2 = .49)

ทักษะการตัดสินใจ   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ  (1) สามารถวิเคราะห
ปญหาในงานที่รับผิดชอบไดอยางชัดเจน   (2) สามารถเลือกวิธีการเพื่อแกปญหาไดเหมาะสมกับ
สภาพกับงานที่รับผิดชอบ   (3) มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่   (4) สามารถ
ตัดสินใจไดเหมาะสมเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมทั้งสองกลุมพฤติกรรมความ
สามารถอยูในระดับมากทุกพฤติกรรม โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หนาที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ   3.74    (Χ  =3.74)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .39  (S.D. = .39)  
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และความสามารถตัดสินใจไดเหมาะสมเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานมี่คาเฉลี่นอยท่ีสุดเทาากับ 
3.60  (Χ=3.60)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .40  (S.D.  = .40 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00   
(Χ 1= 4.00 ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .46  (S.D.1 = .46) และความสามารถเลือกวิธีการเพื่อแก
ปญหาไดเหมาะสมกับสภาพกับงานที่รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.84  (Χ 1 =3.84 )    มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .46  (S.D.1 = .46)    ในกลุมหัวหนางาน  ความสามารถวิเคราะหปญหา
ในงานที่รับผิดชอบไดอยางชัดเจน มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก   และมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ  3.53 (Χ 2 =3.53)    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .48  (S.D.2=.48)    สวนพฤติกรรมความ
สามารถอื่นๆ มีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลางโดย ความสามารถตัดสินใจไดเหมาะสม
เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.33   (Χ 2 =3.33)  มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .50  (S.D.2 = .50)

ทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ  (1) ใช
วิธีการใหมๆ ในการพัฒนาคุณภาพงาน    (2) สามารถกระตุนและชวยเหลือครูคนหาวิธีแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน       (3) สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆ  อยางหลากหลายในโอกาส
ตางๆ     (4) สามารถสรางนวัตกรรมใชในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมทั้งสองกลุมพฤติกรรมความ
สามารถอยูในระดับปานกลางทุกพฤติกรรมโดยความสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆ
อยางหลากหลายในโอกาสตางๆ มี่คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ  3.46  (Χ=3.46)     มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .41  (S.D.  = .41 )  และ ความสามารถสรางนวัตกรรมใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ   3.22  (Χ=3.22)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .50  (S.D. 2 = .50 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก  โดยความสามารถกระตุน และ ชวยเหลือครูคนหาวิธีแกปญหาในการปฏิบัติงานมี่คาเฉลี่ยมาก
ที่สุดเทากับ   3.67 (Χ 1=3.67)   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .53  (S.D.1 = .53)  และความสามารถ
สรางนวัตกรรมใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.42  (Χ 1 =3.42)  มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   .56   (S.D.1 = .56)   ในกลุมหัวหนางาน พฤติกรรมความสามารถอยูในระดับปานกลาง
ทุกพฤติกรรม โดยความสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆอยางหลากหลายในโอกาส
ตางๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.26(Χ 2=3.26)มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .54 (S.D.2=.54)  และ
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ความสามารถสรางนวัตกรรมใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.02   (Χ 2 = 3.02)   มี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   .64 (S.D.2 =.64)

ตารางที่  9   แสดงระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร เกี่ยวกับทักษะการ
                   บริหารดานผูนํา (leadership  skill)    ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหาร และกลุมหัว
                   หนางานจํานวน  19  โรงเรียน ( N = 19 )

ระดับความคิดเห็น
ภาพรวม ผูบริหาร หัวหนางาน

                  ความสามารถ ในการ
                                   ปฏิบัติงาน
ทักษะการบริหาร Χ S.D ระดับ Χ  1 S.D1 ระดับ Χ  2 S.D2 ระดับ

ทักษะดานผูนํา (leadership  skill) 3.60 .45 ปานกลาง 3.89 .50 มาก 3.31 .53 มาก

     ทักษะการจัดการความขัดแยง 3.47 .41 ปานกลาง 3.98 .50 มาก 3.41 .57 ปานกลาง
41. ใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อ

แกปญหาความคิดเห็นของครู
            ที่แตกตางกัน

3.39 .48 ปานกลาง 3.63 .59 มาก 3.14 .59 ปานกลาง

42. สามารถประสานความคิด
         ที่แตกตาง กันระหวางกลุม

3.41 .46 ปานกลาง 3.72 .55 มาก 3.11 .57 ปานกลาง

43. สามารถประสานความตองการ
ของครูกับนโยบายหรือเปาหมาย

        ของโรงเรียน

3.48 .38 ปานกลาง 3.81 .50 มาก 3.16 .51 ปานกลาง

44. สามารถแกปญหาตางๆ  ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีเหตุผล

3.58 .41 มาก 3.86 .56 มาก 3.30 .50 ปานกลาง

      การบริหารงานเปนทีม 3.69 .48 มาก 3.98 .50 มาก 3.41 .57 ปานกลาง
45. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวาง

แผน และตัดสินใจ
3.87 .39 มาก 4.18 .41 มาก 3.61 .45 มาก

46. สามารถทําใหครูยอมรับใน
        ความเปนผูนํา

3.52 .58 มาก 3.75 .59 มาก 3.26 .76 ปานกลาง

47. เปดโอกาสใหครูไดแสดงความ
สามารถในการเปนผูนํา

3.75 .49 มาก 4.05 .59 มาก 3.49 .51 ปานกลาง

48. สามารถสรางความสัมพันธอันดี
         ระหวางผูรวมงาน

3.71 .47 มาก 4.07 .54 มาก 3.47 .56 ปานกลาง

49. สามารถสรางและพัฒนาทีมงาน
  ใหปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ

3.56 .54 มาก 3.89 .59 มาก 3.30 .68 ปานกลาง

50.สามารถสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรในการปฏิบัติงาน

3.62 .55 มาก 3.93 .54 มาก 3.30 .69 ปานกลาง
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จากตารางที่  9   ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารดานผูนํา (leadership  skill) ประกอบ
ดวย ทักษะยอย สองทักษะ คือ  ทักษะการจัดการความขัดแยงและทักษะการบริหารงานเปนทีม  
พิจารณาตามความคิดเห็นของของกลุมผูบริหารและหัวหนางาน ไดดังนี้

ทักษะการจัดการความขัดแยง  พิจารณาพฤติกรรมความสามารถสี่ประการ คือ  (1) ใชวิธี
การที่หลากหลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็นของครูที่แตกตางกัน (2) สามารถประสานความคิดที่
แตกตางกันระหวางกลุม (3) สามารถประสานความตองการของครูกับนโยบายหรือเปาหมายของ
โรงเรียน (4) สามารถแกปญหาตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางมีเหตุผล ในภาพรวมทั้งสองกลุม
พฤติกรรมความสามารถแกปญหาตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางมีเหตุผล มีระดับความสามารถอยู
ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.58  (Χ=3.58  )     มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .41 
(S.D. = .41)  สวนพฤติกรรมความสามารถดานอืทนมีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลาง 
และความสามารถในการใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็นของครูที่แตกตางกันมีคา
เฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 3.39 (Χ=3.39)    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .48  (S.D.  = .48 )

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก โดยความสามารถแกปญหาตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางมีเหตุผล มี่คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ  
3.86 (Χ 1 =3.86) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .56  (S.D.1 =.56) และความสามารถในการใชวิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็นของครูที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.63
 (Χ 1=3.63)  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .59 (S.D.1 = .59)    ในกลุมหัวหนางานมีความคิดเห็นวา
พฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลางทุก
พฤติกรรมโดยความสามารถแกปญหาตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางมีเหตุผลมี่คาเฉลี่ยมากที่สุด
เชนเดียวกับกลุมผูบริหาร และมี่คาเฉลี่ยเทากับ    3.30  (Χ 2 =3.30  )    และ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน  .50 (S.D.2 = .50)  และความสามารถประสานความคิดที่แตกตางกันระหวางกลุมมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดเทากับ 3.11   (Χ 2 =3.11  )    มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .57 (S.D.2 = .57)

ทักษะการบริหารงานเปนทีม   พิจารณาพฤติกรรมความสามารถหกประการ คือ  (1) ให
บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ    (2) สามารถทําใหครูยอมรับในความเปนผูนํา
(3) เปดโอกาสใหครูไดแสดงความสามารถในการเปนผูนํา (4) สามารถสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูรวมงาน (5) สามารถสรางและพัฒนาทีมงานใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (6) 
สามารถสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน   ในภาพรวมทั้งสองกลุม   พฤติกรรมความ
สามารถอยูในระดับมากทุกพฤติกรรมโดยความสามารถในการใหบุคลากรมีสวนรวมในการวาง
แผนและตัดสินใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ   3.87 (Χ  = 3.87 )
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มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .39   (S.D. = .39)  และ ความสามารถทําใหครูยอมรับในความเปนผูนํา
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.52  (Χ  = 3.52 )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .58   (S.D.  = .58)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุมผูบริหารกับกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารมี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมความสามารถของผูชวยผูบริหารทุกพฤติกรรมมีความสามารถอยูในระดับ
มาก   โดยความสามารถในการใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจมีคาเฉลี่ยมากที่
สุดเทากับ   4.18  (Χ 1= 4.18  )  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .41   (S.D.1 = .41)  และ ความสามารถ
ทําใหครูยอมรับในความเปนผูนํามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ  3.75  (Χ 1 = 3.75  ) มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .59   (S.D.1 = .59)  ในกลุมหัวหนางาน  พฤติกรรมความสามารถในการใหบุคลากรมี
สวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ มีระดับความสามารถอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
เชนเดียวกับกลุมผูบริหารและมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  (Χ 2 = 3.61  ) มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .45   
(S.D.2 = .45)    สวนพฤติกรรมความสามารถอื่นๆ มีระดับความสามารถอยูในระดับปานกลาง โดย
ความสามารถทําใหครูยอมรับในความเปนผูนํามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเชนเดียวกับกลุมผูบริหารและมี
คาเฉลี่ยเทากับ  3.26  (Χ 2 = 3.26  )   มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .76   (S.D.2 = .76)

ตอนที่ 3  วิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับหัวหนางานในโรง
เรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

การวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับหัวหนางานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเกี่ยวทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน    ใชคาสถิติ    z – test     กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงไวในตารางที่  5  หนา   97    ผลการวิจัยที่ไดยอมรับสมมุติฐาน
กลาวคือ   ความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับหัวหนางานในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .01
โดยผูบริหารมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกวาหัวหนางาน     เมื่อพิจารณารายทักษะ ไดแก    ทักษะ
ดานเทคนิค (technical  skill)  ทักษะดานมนุษย  (human  skill)    ทักษะดานมโนภาพ  (conceptual
skill)   และ  ทักษะดานผูนํา (leadership  skill)       ปรากฏวาแตละทักษะนั้น  ความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนางานในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .01   โดยผูบริหารมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
สูงกวา
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 ตอนที่ 4 สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนท่ีควรมี
เพิ่มเติม และแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนางานเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู
ชวยผูบริหารโรงเรียน  โดยใชเครื่องมือประเภทที่ 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด  2  คําถาม 
คือ   คําถามขอที่ 1  ทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติม   คําถามขอที่ 2  แนวทางในการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารควรมีอยางไร     ผูบริหาร  และ หัวหนางาน ไดใหขอ
เสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติมซึ่งสามารถสรุป จัดทักษะการ
บริหารเปน 4  ดาน คือ ทักษะดานเทคนิค (technical  skill  ) ดานมนุษย (human  skill)    ดานความ
คิดรวบยอบหรือมโนภาพ (conceptual  skill)   และ ดานผูนํา (leadership  skill)  และใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  ดังนี้

1.   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติม
1.1 กลุมผูบริหาร ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร

ท่ีควรมีเพิ่มเติมจําแนกเปน  4  ดาน  ดังนี้
ทักษะการบริหารดานเทคนิค (technical  skill) ไดแก  (1) ทักษะการใชเทคโนโลยี

(2) ทักษะดานการนิเทศ กํากับ ตรวจสอบ ติดตามงาน   (3)ทักษะ การบริหารโครงการ  (4) ความรู 
ความเขาใจในขอบขายของหนาที่ที่รับผิดชอบประจํา และหนาที่ที่ไดรับการมอบ   (5) ทกัษะในการ
บริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะดานหลักสูตรและการสอน  การวัดประเมิน และการวิจัย  (6) ทักษะ
ในการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน      (7)  การบริหารจัดการผลงานโดยมุงเนนผลงาน
(8) ทักษะในงานบริหารทุก ๆ ดานของโรงเรียน   (9) สามารถทํางานอยางมีหลักการ หลักวิชา
(10) ทักษะในการประชาสัมพันธ  การนําเสนอผลงาน    (11) เปนที่ปรึกษา และพรอมที่จะใหขอ
แนะนํา เสนอแนะที่ดี

 ทักษะการบริหารดานมนุษย (human  skill)   ไดแก  (1) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (2) การ
ใหขวัญและกําลังใจแกลูกนอง (3) ทักษะทางดานคุณธรรม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีกัลยาณมิตร 
รูจักครองตน ครองคน   (4 ) ทักษะการบริหารงานดานการมีสวนรวมกับกระทรวง ทบวงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (5 ) การมีพรมวิหาร 4  (6) การพูด  (7) จิตวิทยา (8) จัดการประชุมสัมมนา ฝกปฏิบัติการ
ศึกษารายกรณี (Case Study) (9) ทักษะการบริหารงานดานชุมชน

ทักษะการบริหารดานมโนภาพ(conceptual  skill)  ไดแก  (1) กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ
(2) สามารถพัฒนาตนเองใหทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอเพื่อใหเกิดคุณสมบัติประจําตัวผูชวย 3 ก 
คือ เกงงาน เกงคิด และเกงคน   (3) การประยุกต และการนําไปใช
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ทักษะการบริหารดานผูนํา (leadership  skill)      ไดแก  (1) เปนผูประสานทีมงาน ครู – 
อาจารย ใหมีความสามัคคี   (2) เปนผูประสาน จัดหาขอมูลตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ 
อํานวยความสะดวกใหครู – อาจารย  (3) ใหโอกาสบุคลากรในหนาที่ตาง ๆ ไดทํางานอยางอิสระ 
เต็มความสามารถ (4) ทักษะดานกระบวนการบริหาร และงานพัฒนาทีมงาน (5) ทักษะในการ
บริหารความขัดแยง โดยยึดนโยบายและประโยชนสวนรวมเปนหลัก (6) ทักษะการเปนวิทยากร(7) 
การประพฤติและปฏิบัติงานที่กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนแบบอยางแกผูรวมงานได  (8) 
มีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางสูง (9) ทักษะในการบริหารพฤติกรรมมนุษย  โดยใชหลักพฤติ
กรรมศาสตร   เชน การบริหารความขัดแยง(10) ประสานสัมพันธ ยึดมั่นประโยชนสวนรวม (11) 
การเปนผูนําในดานตาง ๆ

1.2 กลุมหัวหนางาน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผู
บริหารที่ควรมีเพิ่มเติมจําแนกเปน  4  ดาน  ดังนี้

ทักษะการบริหารดานเทคนิค (technical  skill)     ไดแก  (1) การนําขอมูลไปใชประโยชน
ไดทันทวงที   (2) การจัดระบบสารสนเทศ (3) เทคนิคการนิเทศ (4) วิธีการระดมสรรพกําลังและ
ปญญาของบุคลากรมาชวยกันทํางาน  (5) เสนอหรือนําครูไปศึกษาดูงานเฉพาะเจาะจงเปนดาน
(6) สามารถวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน เพื่อลด
ปญหาและขอบกพรองของการปฏิบัติงาน

ทักษะการบริหารดานมนุษย (human  skill)      ไดแก   (1) การเอื้ออาทรในการปฏิบัติงาน
 (2) ทักษะการประสานสัมพันธทักษะการจูงใจ (3) ทักษะในการประสานงานในฝายอ่ืน   (4) 
บริหารงานตามความเปนธรรม ไมเห็นแกพรรคพวกเกินไป บริหารงานดวยความเที่ยงธรรม  (5) 
การวางตนเสมอตนเสมอปลาย  (6) ทักษะการประชุมสัมมนา

ทักษะการบริหารดานมโนภาพ(conceptual  skill)  ไดแก (1) เสนอแนะการปฏิบัติงานให
ชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวาเกา (2)การยอมรับและแกไขความผิดพลาด   (3) สามารถตัดสินใจแทน
ผูบริหารในกรณีที่มีความจําเปน เรงดวนและเพื่อใหงานเกิดความราบรื่นใน การสงตองาน (4) การมี
วิสัยทัศนกวางไกล(5) การนําขอมูลสารสนเทศไปวิเคราะหเพื่อวางแผนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทักษะการบริหารผูนํา   (leadership  skill)       ไดแก   (1) ความเปนผูนําเมื่อผูบริหารไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ( 2 )ควรเปนผูใหโอกาส ไมใชอุปสรรคในการทํางาน  (3) รวมสรุป-
ประเมินการปฏิบัติงานและแนะนําวิธีการพัฒนางานใหกาวหนา (4) ความโปรงใสในการปฏิบัติ
งาน (5) จิตวิทยาการเปนผูนํา (6) การเปนผูนําทางวิชาการ (7) การเปนผูนําทางความคิดในการวาง
แผน  การแกปญหา
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2.   แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ดังนี้
 2.1   กลุมผูบริหาร ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะการ

บริหารของผูชวยผูบริหาร   ดังนี้   (1) ฝกอบรม  2 – 3 ป ตอคร้ัง  (2) ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานในดาน
ที่ตนรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนประสบการณจัดแสดงผลงานที่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ(3) ผูบริหาร
ชวยช้ีนํา   มอบหมายงานดวยความชัดเจน  และ   ประเมินงานดวยหลักการของประเมินที่ถูกตอง
 (4) การหมุนเวียนใหผูชวยผูบริหารทั้ง 4 ฝายไดรับผิดชอบงานแตละฝายไดหมุนเวียนทุก ๆ 3 – 4 ป 
เพื่อชวยไมใหเกิดความจําเจ และควรมีการประเมินโดยครู – อาจารย นักเรียนที่ เกี่ยวของ เพื่อเปน
การพัฒนาตนเองของผูชวยทุก ๆ ภาคเรียน    (5) ฝกใหรูหลักการบริหารบอย ๆ      (6) ฝกใหรูจัก
การสั่งการผูใตบังคับบัญชา    (7)  ทดสอบน้ําใจและการเสียสละ อุทิศเวลาใหแกสวนรวม (8) การ
นิเทศงาน โดยผูบริหาร, ผูชวยและผูทรงคุณวุฒิ (9) การฝกใหมกีารตัดสินใจและมอบหมายหนาที่
อยางชัดเจน พรอมทั้งมีการประเมินและชวยเหลือปรับปรุงใหเกิดการพัฒนา (10) การฝกอบรม 
สัมมนา เปนปกติทุกปเพื่อทบทวนบทบาท หนาที่และแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
(11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะดานคุณภาพงาน  (12) ใหโอกาสและใหความรูใน
การทํางาน  ใหความมั่นคงในวิชาชีพ   (13) ในระดับจังหวัดควรมีการรวมตัวของผูชวยผูบริหาร ตั้ง
เปนชมรม หรือ สมาคม เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรูงานของผูชวย ซ่ึงกันและกันทุก ๆ เดือน (14)  การ
สรรหาผูชวยดีเดน เพื่อเปนตนแบบในระดับจังหวัด เพื่อสรางเครือขาย    ชวยเหลือพัฒนาผูชวย
ผูบริหารทุก ๆ คน  (15) เสริมความรูที่ทันสมัย ทุก 1 – 3 เดือน
 2.2   กลุมหัวหนางาน ใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผูชวยผูบริหารควร    ดังนี้   (1) มีการสลับเปลี่ยนสายงานบริหารในตําแหนงผูชวยฯโดยกําหนดเปน
วาระ (2) การศึกษาพบปะ พูดคุยกับผูรูเฉพาะดานใหบอยขึ้น    (3) มอบหมายงานจากผูบริหารอยาง
ชัดเจน (4) การเสริม สรางขวัญกําลังใจแกทีมงานในขณะปฏิบัติงานตลอด   (5) ศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น (6) เขาวัดปฏิบัติธรรม (7) ใหผูชวยผูบริหารปฏิบัติภาระหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ   
(8) ผูชวยผูบริหารควรมีระยะการทํางานในแตละโรงเรียนประมาณ 2-4ป ไมควรยายบอยๆ   (9) ให
ทราบนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกันทุกฝาย   (10) ใหทํางานประสานกัน
ทุกฝาย ไมควรแบงแยกกันอยางชัดเจนจะทําใหงานของโรงเรียนดําเนินไปไดไมดีเทาที่ควร
 (11 ) การอบรมดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย   (12)   ศึกษาดูงาน
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สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของ    กลุมผูบริหาร และ หัวหนางาน  ในภาพรวม

ผลการสรุปขอเสนอแนะของผูบริหาร และหัวหนางานเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวย
ผูบริหารที่ควรมีเพิ่มเติม ซ่ึงจําแนกเปนทักษะการบริหาร 4 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค (technical  
skill) ดานมนุษย (human  skill)    ดานความคิดรวบยอบหรือมโนภาพ (conceptual  skill)   และ 
ดานผูนํา (leadership  skill)  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผู
บริหาร  ดังนี้
 1. ผลการสรุปเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติม

ทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของกลุม
ผูบริหารและ หัวหนางาน  มีขอเสนอแนะที่ตรงกันและแตกตางกัน สรุปจําแนกรายทักษะได ดังนี้

ทักษะการบริหารดานเทคนิค (technical  skill) ไดแก  (1) ทักษะการใชเทคโนโลยี
(2) ทักษะดานการนิเทศ กํากับ ตรวจสอบ ติดตามงาน   (3) ทักษะดานความรู ความเขาใจใน
ขอบขายของหนาที่ที่รับผิดชอบประจํา และหนาที่ที่ไดรับการมอบ    (4) ทักษะในงานบริหารทุก ๆ 
ดานของโรงเรียน   เชน การบริหารโครงการ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารจัดการโดยยึดโรง
เรียนเปนฐาน  การบริหารจัดการผลงานโดยมุงเนนผลงาน เปนตน (5)  ทักษะการวิจัย (6) ทักษะใน
การประชาสัมพันธ  การนําเสนอผลงาน (7) ทักษะการใหคําปรึกษา และพรอมที่จะใหขอแนะนํา 
เสนอแนะที่ดี  (8) การจัดระบบสารสนเทศ และนําขอมูลไปใชประโยชนไดทันทวงที (9) สามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน (10)การระดมสรรพกําลังและปญญาของบุคลากรมาชวยกัน
ทํางาน   (11) ทักษะการพัฒนางาน เชน นําครูไปศึกษาดูงานเฉพาะเจาะจงเปนดาน

ทักษะการบริหารดานมนุษย (human  skill)   ไดแก  (1) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (2) การ
ใหขวัญและกําลังใจแกลูกนอง (3) ทักษะทางดานคุณธรรม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีกัลยาณมิตร 
รูจักครองตน ครองคน   (4 ) ทักษะการบริหารงานดานการมีสวนรวมกับกระทรวง ทบวงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (5 ) ทักษะการใชคุณธรรมในการบริหาร เชน การมีพรมวิหาร 4  มีความเที่ยงธรรม
(6) ทักษะการพูด  (7) ทักษะดานจิตวิทยา (8) การจัดการประชุมสัมมนา ตางๆ เชน ฝกปฏิบัติการ
ศึกษารายกรณี (case study) (9) ทักษะการบริหารงานดานชุมชน   (10) การเอื้ออาทรในการปฏิบัติ
งาน (11) ทักษะการประสานสัมพันธกับฝายตางๆ  (12) ทักษะการจูงใจ

ทักษะการบริหารดานมโนภาพ(conceptual  skill)  ไดแก (1) การมีวิสัยทัศนกวางไกล 
สามารถพัฒนาตนเองใหทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอ (2) การนําขอมูลสารสนเทศไปวิเคราะห
และประยุกตแลวนําไปใช
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.(3) การตัดสินใจแทนผูบริหารในกรณีที่มีความจําเปน  กลาคิด กลาทํา (4) การแนะนําหรือเสนอ
แนะการปฏิบัติงานใหชัดเจนเปนรูปธรรม

ทักษะการบริหารดานผูนํา (leadership  skill)      ไดแก  (1) การประสานและพัฒนางาน 
บุคคล และ ทีมงาน    (2) การประพฤติและปฏิบัติงานที่กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรมที่เปน
แบบอยางแกผูรวมงานได (3) ใหโอกาสบุคลากรในปฏิบัติงานหนาที่ตาง ๆ ไดทํางานอยางอิสระ 
เต็มความสามารถ (4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางสูง (5) ทักษะในการบริหารความขัดแยง โดย
ยึดนโยบายและประโยชนสวนรวมเปนหลัก (6) ทักษะการเปนวิทยากร (7) ทักษะในการบริหาร
พฤติกรรมมนุษย (8) การเปนผูนําในดานตาง ๆ เชน เปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําทางความคิดใน
การวางแผน  การแกปญหา เปนตน(9) ทักษะจิตวิทยาการเปนผูนํา (10) ความความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน  (11) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เชนรวมสรุป-ประเมินการปฏิบัติงานและแนะนํา
วิธีการพัฒนางานใหกาวหนา

2. ผลการสรุปขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะในการบริหารของผูชวยผูบริหาร
กลุมผูบริหารและหัวหนางาน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร ซ่ึงมีขอเสนอแนะที่ตรงกันและแตกตางกัน  สรุปได     ดังนี้   
(1) ฝกอบรมสัมนาเสริมความรูดานการบริหารเปนประจํา เชน ทุก 1 – 3 เดือน หรือ 2 – 3 ป ตอคร้ัง 
(2) ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานในดานที่ตนรับผิดชอบ (3)จัดแสดงผลงานที่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
(4) ผูบริหารใหนโยบายและมอบหมายงานอยางชัดเจน (5)ประเมินผลกาปฏิบัติงานของผูชวยผู
บริหาร (6) การสับเปลี่ยนใหผูชวยผูบริหารทั้ง 4 ฝายไดรับผิดชอบงานแตละฝาย (7) ทดสอบน้ําใจ
และการเสียสละ อุทิศเวลาใหแกสวนรวม (8) การนิเทศงาน โดยผูบริหาร, ผูชวยและผูทรงคุณวุฒิ 
(9) การฝกใหมีการตัดสินใจ (10) ใหโอกาสในการทํางาน ใหความมั่นคงในวิชาชีพ (11) การจัดตั้ง
เปนชมรม หรือ สมาคม หรือเครือขายในระดับจังหวัดเพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรูงานของผูชวย ซ่ึงกัน
และกัน  (12) การใหขวัญกําลังใจ เชน การสรรหาผูชวยดีเดน เพื่อเปนตนแบบในระดับจังหวัด  (13) 
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (14) เขาวัดปฏิบัติธรรม  (15) ใหอิสระผูชวยผูบริหารปฏิบัติภาระ
หนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ   (16) ผูชวยผูบริหารควรมีระยะการทํางานในแตละโรงเรียน
ตามวาระไมควรยายบอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

 ตอนที่   5       สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษา มีประเด็นการสัมภาษณ  4  ขอ    ไดผลดังนี้

คําถามการสัมภาษณ ประเด็นท่ี  1   ทักษะการบริหาร  ดานเทคนิค (technical skill)  ดาน
มนุษย (human skill)  ดานมโนภาพหรือความคิดรวบยอด (conceptual skill) และ ดานภาวะผูนํา
(leadership skill) ทานคิดวา ทักษะใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน เพราะอะไร

คําถามการสัมภาษณ ประเด็นท่ี  2      นอกจากทักษะการบริหารทั้ง   4    ประการนั้นแลว ผู
ชวยผูบริหารควรมีทักษะใด เพิ่มเติมอีก

ผูบริหารโรงเรียน  มีความคิดเห็นดังนี้
ผูบริหารโรงเรียนที่ 1  มีความคิดเห็นวา  ทักษะดานภาวะผูนําสําคัญ

ที่สุด สวนทักษะอื่นๆมีความสําคัญตามลําดับ คือ  ทักษะดานมนุษย   ทักษะดานมโนภาพ  และ 
ทักษะดานเทคนิค  นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะ ดานการคิด และ 
ทักษะการสื่อสาร เพิ่มเติมอีก

ผูบริหารโรงเรียนที่ 2   มีความคิดเห็นวา  ภาวะผูนํา  มโนภาพ  ดานเทคนิค และ
ดานมนุษย มีความสําคัญ ตามลําดับ เพราะผูชวยผูบริหารสวนใหญมกัคลอยตามหรอืขัดแยงกบัผู
บรหิารอยางใดอยางหนึง่โดยชดัเจน โดยยดึตนเองเปนหลัก

ผูบริหารโรงเรียนที่ 3  มีความคิดเห็นวา   ทุกทักษะมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวากัน แตขึ้นอยูกับสถานการณ และสภาวะของบุคคลที่เปนผูบริหารวาเนนผูบริหารในระดับใด  
ทั้งนี้เพราะผูบริหารในแตละระดับ ทักษะที่จําเปนในกรณีนั้น ๆ จะแตกตางกัน  แตในระดับผูชวยผู
บริหารดานผูนําและดานเทคนิคนาจะมีความสําคัญมาก  ดานมนุษยมีความสําคัญรองลงมา  นอก
จากทักษะทั้ง  4   ดังกลาวแลว ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะในการสื่อสารเพิ่มเติมอีก  ทั้งนี้เพราะใน
บางโอกาสจะตองใชรับ สงขาวสารไดอยางตรงเปาหมาย  ถูกตองชัดเจน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 4  มีความเห็นวา  ทักษะดานมนุษยสําคัญที่สุด เพราะผูชวยเกง
คนและจะไดงาน สวนดานเทคนิคก็นมีความจําเปนเพราะผูชวยตองทํางานแทนผบริหารหลายดาน
ควรเกงงานดวย ดานอื่นๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน สวนทักษะเพิ่มเติมที่ผูชวยควรมีคือ ทักษะการสื่อ
สาร เพราะจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามจุดประสงคและเปาหมาย

ผูบริหารโรงเรียนที่ 5  มีความคิดเห็นวา   ดานผูนําสําคัญสุด  สวนทักษะอื่น คือ 
ดานมนุษย   ดานเทคนิค และ ดานมโนภาพ  มีความสําคัญเรียงตามลําดับ เพราะทักษะดานผูนํา ตอง
มากอน และ ผูนําตองกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว ผูชวยผูบริหาร
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ควรมีทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมอีก  เชน ทักษะการใช IT   ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการตัดสินใจ  
และทักษะการใชสารสนเทศ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 6   มีความคิดเห็นวา   ทุกดานมีความสําคัญเทากัน  เนื่องจาก
บุคคลที่จะบริหารบุคคลอื่นและงานไดตองบริหารตนเองใหมีจรรยาบรรณของคน เพื่อเปนแบบ
อยางที่ใหกับผูใตบังคับบัญชา แตทั้งนี้จะตองมีเจตคติในการบริหารทั้งบุคคลและงาน เพื่อจะใหงาน
นั้น ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี

ผูบริหารโรงเรียนที่ 7   มีความเห็นวา   ดานผูนําสําคัญที่สุด เพราะตองสามารถทํา
ใหคนในสายงายหรือครูในโรงเรียนปฏิบัติงานได สวนดานอื่นๆ มีความสําคัญพอๆกัน ทั้งดานมโน
ภาพ ดานมนุษย และ ดานเทคนิค นอกจากทักษะทั้ง 4  แลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะการสื่อสาร
และการประสานงาน เพิ่มเติมอีก เพราะตองมีความชัดเจนในการทํางาน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 8   มีความคิดเห็นวา ทักษะที่ผูชวยผูบริหารมีมากที่สุด   คือ
ดานมโนภาพ (conceptual skill )   เพราะจะตองรับนโยบายจาก ผูบริหารหรือเปนตัวแทนผูบริหาร
ไปรับนโยบายแลวมารายงานใหผูบริหารทราบ และควรมี ดานผูนํา ( leadership skill ) และดาน
มนุษย( human skill ) เพราะจะตองปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชา  ทักษะที่ควรมีตอมา คือ 
ดานเทคนิค (technical  skill ) นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะอื่นเพิ่ม
เติมอีก เชน ทักษะดานการสื่อสาร เพราะไมวาจะติดตอกบัผูบรหิารหรือผูใตบงัคบับญัชาตองสือ่สาร
อยางชดัเจนมคีวามเขาใจตรงกนั นอกจากนีค้วรมทีกัษะในการตดัสนิใจเพราะบางครัง้ผูบรหิารและ
ผูใตบงัคบับญัชาตองการการตดัสินใจ ของผูชวยผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

ผูบริหารโรงเรียนที่ 9  มีความคิดเห็นวา  ดานภาวะผูนํามีความสําคัญเปนอันดับ
แรก เพราะการบริหารงานทุกดานของผูชวยผูบริหารตองมีภาวะผูนําอยูในตัวของผูชวยผูบริหาร 
เพราะจะมีโอกาสเปนผูบริหารในอนาคต  และดานเทคนิค   ดานมนุษย    ดาน ความคิดรวบยอด  มี
ความสําคัญตามลําดับและ นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะ เพิ่มเติมอีก 
คือ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารบุคลากร และ ความซื่อสัตยตอตําแหนงหนาที่ของตนเอง

ผูบริหารโรงเรียนที่ 10  มีความคิดเห็นวา ผูชวยผูบริหารโรงเรียน เปนผูบริหาร
ระดับกลางในสถานศึกษาควรมีทักษะทั้ง 4 กลาวคือ มีทักษะในการมองภาพรวมขององคกร 
(conceptual skill) แตก็ตองมีทักษะในดานเนื้อหาของงาน  (technical skill) ที่ตนปฏิบัติดวยและ
นอกจากนั้นผูชวยตองทํางานรวมกับคนอื่นจึงตองมีทักษะดานมนุษย (human skill) และมีภาวะผูนํา  
(leadership skill) ดวยจึงจะทําใหงานประสบความสําเร็จ  นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผู
บริหารควรมีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมอีก เชน ทักษะในการสื่อสารตองชัดเจน ตรงประเด็น  ทักษะการ
วิเคราะห จัดลําดับและ  จัดระบบงาน     ทักษะในการสรางทีมงาน  ประสานสัมพันธภาพในทีมงาน
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ผูบริหารโรงเรียนที่ 11   มีความคิดเห็นวา ทักษะทั้ง 4 ทักษะมีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนกวากัน  แตจะขึ้นอยูกับโอกาสตาง ๆ วาควรจะตองใชทกัษะใดเปนพเิศษ ทีสํ่าคญัตองรอบรู
และกลมกลนืแบบบรูณาการทกัษะทกุดาน เพือ่ใหเกดิภาวะผูนาํโดยธรรมชาติมากที่สุด  นอกจาก
ทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะ นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผู
บริหารควรมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการแกปญหา ทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ และ
หลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพิ่มเติมอีก

ผูบริหารโรงเรียนที่ 12  มีความคิดเห็นวา     ทกุทกัษะมคีวามสาํคญัไมยิง่หยอนไป
ตอกนั  เพราะธรรมชาตกิารบรหิารจดัการผูบริหารตองมีคุณสมบัติครบทุกดาน  นอกจากทักษะทั้ง 4 
ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะเพิ่มเติมอีก คือ คุณลักษณะการใฝศึกษา  ใฝพัฒนา และคุณ
ลักษณะในการปรับตัวตอสภาพตางๆ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 13  มีความเห็นวา   ทุกทักษะมีความสําคัญพอๆกัน ผูชวยผู
บริหารควรตองมีอยูในตัวอยางผสมกลมกลืนกัน    สวนทักษะเพิ่มที่ผูชวยควรมีเพิ่มเพิ่มอีก คือ การ
ประสานงานและการสื่อสาร

ผูบริหารโรงเรียนที่ 14    มีความคิดเห็นวา ทักษะดานผูนํา  (leadership skill ) นา
จะมีความสําคัญเพราะผูชวยผูบริหารมีทักษะดานนี้จะสามารถนําพาการบริหารงานดานอื่น ๆไปได  
รองลงมาคือดานมนุษย ( human skill )  และดานมโนภาพ ( conceptual skill) ตามลําดับนอกจาก
ทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะเพิ่มเติมอีก เชน ทักษะใฝเรียนรู  โดยเฉพาะ
งานในหนาที่ที่ตนดํารงตําแหนงเปนดานใด ควรเรียนรูใหมากในขณะเดียวกันก็เรียนรูดานอื่น ๆ 
ควบคูไปดวย

ผูบริหารโรงเรียน 15   มีความคิดเห็นวาทักษะที่กลาวมาทั้ง 4 ดาน  คิดวามีความ
สําคัญตอการบริหารเทาเทียมกัน แตคิดวาทักษะดานภาวะผูนํานาจะเปนหัวใจของการบริหาร  เนื่อง
จากทักษะดานนี้จะมีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร และมักจะเปน
คุณลักษณะสวนตัวและความสามารถสวนบุคคลมากกวา นอกจากนี้ควรมีทักษะ เพิ่มคือ ควรมี
ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ  (Strategic thinking skill) เนื่องจากเปนสิ่งที่จําเปนในยุคโลกาภิวัตนมาก 
การมีทักษะดานนี้เพิ่มขึ้น จะทําใหเปนผูที่มองวิสัยทัศนขององคกรไดไกลและมักจะเปนผูที่ทันโลก
ทันเหตุการณอยูเสมอ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 16   มีความคิดเห็นวา ทักษะดานมนุษย (human skill  )นาจะมี
ความสําคัญมากที่สุด เพราะทําใหเขาใจธรรมชาติของมนุษย  และ สามารถนํามาสรางเทคนิคในการ
บริหาร และสรางมโนภาพ (conceptual ) เพื่อสรางเปนภาวะผูนําใหกับตัวของผูบริหาร  นอกจาก
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ทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะในดานการตัดสินใจ ภายใตสภาวะการณตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม โดยยืนอยูบนฐานขอมูลที่ผานการสังเคราะหแลว

ผูบริหารโรงเรียนที่  17   มีความคิดเห็นวา  ทักษะดานภาวะผูนํามีความสําคัญมาก
เพราะสวนมากแลวผูบริหารสวนใหญที่เปนผูนาํองคกรจะมกีารสะสมทกัษะดานอืน่มาแลว และถา
จะหาความชาํนาญเพิม่เตมิกส็ามารถฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูได

ผูบริหารโรงเรียนที่ 18   มีความคิดเห็นวา ทักษะดานมโนภาพ หรือความคิดรวบ
ยอดเปนทักษะที่สําคัญที่สุดเพราะผูทําหนาที่ในการบริหารตองมีความเขาใจหนวยงานของตนใน
ทุกลักษณะและเห็นความสัมพันธของหนวยงานของตนที่มีตอหนวยงาน หรือองคการอื่นที่เกี่ยว
ของจะตองเขาใจวางานแตละหนาที่ในโรงเรียนจะขึ้นอยูซ่ึงกันและกัน ตองมีความรูกวางขวางใน
เร่ืองตาง ๆ นอกจากทักษะทั้ง 4 ดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะในการบริหารงานที่เกี่ยว
กับชุมชนและการประชาสัมพันธโรงเรียนเพิ่มเติมอีก

คําถามการสัมภาษณ ประเด็นท่ี  3  แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผู
บริหาร  ควรมีรูปแบบหรือวิธีการใดที่เหมาะสมและคิดวาไดผลดี   ไดผลการสัมภาษณ  ดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนที่ 1  มีความคิดเห็นวา  การฝกงานภาคปฏิบัติกอนการแตงตั้ง 
และการสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน เปนแนวทางที่ดีในการพัฒนาทักษะการบริหารของผู
ชวยผูบริหาร

ผูบริหารโรงเรียนที่ 2    มีความคิดเห็นวา การสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน
เปนวาระ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกดาน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 3  มีความคิดเห็นวา   การประชุมเชิงปฏิบัติการนับวาเปนวิธี
หนึ่งที่นาจะไดผล  การสับเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรในหนาที่ตาง ๆได
ครอบคลุมดี

ผูบริหารโรงเรียนที่ 4  มีความเห็นวา เหมาะสมทุกวิธี และ ควรใชทุกวิธี  และเนน
ใหไดปฏิบัติงานจริงดวยการสับเปลี่ยนหนาที่ในโรงเรียน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 5  มีความคิดเห็นวา  การประชุมปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน 
และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหนาที่งานประจําในโรงเรียน เปนแนวทางการพัฒนาที่ดี

ผูบริหารโรงเรียนที่ 6   มีความคิดเห็นวา  การฝกงานภาคปฏิบัติกอนการแตงตั้ง  
โดยใหฝกงานทุกฝายงานของโรงเรียน หรือในดานการฝกงานจากทางโรงเรียนเพื่อเปนการศึกษา
และดูงานไปในตัวดวย

ผูบริหารโรงเรียนที่ 7   มีความเห็นวา  ทุกวิธีดีพอๆ กัน ควรใชวิธีปฏิบัติงานจริงใน
โรงเรียน คือ การสับเปลี่ยนหนาที่เปนวาระที่มีเวลาพอสมควร เชน 2 – 3 ป
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ผูบริหารโรงเรียนที่ 8   มีความคิดเห็นวา  รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะผู
ชวยผูบริหารใหไดผลดี  การประชุมอบรมศึกษาทฤษฎตีาง ๆ     เปนการทบทวน และใชการศกึษาดู
งานผูชวยผูบริหารทีม่คีณุภาพ และใชการสบัเปลีย่นหนาที่เปนวาระ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 9   มีความคิดเห็นวา  ประชุมปฏิบัติการ  อบรม  สัมมนา เปน
แนวทางที่ควรใชในการพัฒนาผูชวยผูบริหารตามลําดับ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 10  มีความคิดเห็นวา  การพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผู
บริหารควรใชวิธีการหลายรูปแบบ เพราะวิธีการควรจะเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะพัฒนา แตการ
พฒันาควรมอียางตอเนือ่ง  ควรกาํหนดไวอยางมรีะบบ (On the training)  การสับเปลี่ยนหนาที่ 
(Rotation) ก็เปนวิธีหนึ่งของการพัฒนาเพราะจะไดเรียนรูงานใหม ๆ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 11   มีความคิดเห็นวา   ควรจะใชหลาย ๆ วิธี และบอย ๆ การ
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานเปนการสรางฐานวิธีการคิด และจิตสํานึกในหนาที่ การฝกงาน และ
การเปลี่ยนหนาที่เปนการสรางทักษะความชํานาญงานในแตละหนาที่ และการมอบงานใหปฏิบัติ
เปนเรื่อง ๆ จะชวยเสริมบทบาทใหเดนขึ้น

ผูบริหารโรงเรียนที่ 12    มีความคิดเห็นวา     การฝกงานภาคปฏิบัติกอนการแตง
ตั้ง เปนวิธีการพัฒนาผูชวยไดดี

ผูบริหารโรงเรียนที่ 13  มีความเห็นวา  เหมาะสมทุกวิธี  แตที่นาจะไดผลดี คือ การ
ฝกงานภาคปฏิบัติ และการสับเปลี่ยนหนาที่เปนวาระ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 14   มีความคิดเห็นวา   การศึกษาดูงาน  การฝกงานภาคปฏิบัติ
กอนการแตงตั้ง  การสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงานเปนวาระ  การที่ผูชวยผูบริหารตองเขารับกา
รอบรมดานการบริหารการศึกษาเปนระยะ ๆ

ผูบริหารโรงเรียนที่ 15    มีความคิดเห็นวา   การพัฒนาทักษะการบริหารของผู
ชวยผูบริหารในรูปแบบที่กลาวถึง ลวนเหมาะสมและไดผลดีในทุกแนวทาง แตขอสําคัญคือจะตอง
มีการพัฒนาผูชวยผูบริหารเปนระยะ และควรเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา ที่สําคัญควรมีการมอบ
หมายงานบางอยางใหผูชวยผูบริหารไดบริหารแทนเพื่อจะดูวาการพัฒนานั้นเกิดประสิทธิผลทาง
ดานความคิดของผูชวยผูบริหารมากนอยเพียงใด

ผูบริหารโรงเรียนที่ 16  มีความคิดเห็นวา นาจะเกิดจากการฝกฝนจากการปฏิบัติใน
ทุกดานจนถึงขั้นควบคุมอารมณ จิตใจได มีการตัดสินใจที่เหมาะสม  ตองฝกงานเปนผูชวยผูบริหาร
และเปนที่ยอมรับในความสามารถครองคน ครองงานได คอืเจรญิเตบิโตตามสายงาน และหาความรู
โดยการเปลีย่นงานทีฝ่ายเพือ่ใหรูครบทกุงาน
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ผูบริหารโรงเรียนที่ 17  มีความคิดเห็นวา  การพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวย
ผูบริหารควรใชรูปแบบการฝกงานภาคปฏิบัติกอนการแตงตั้ง เพราะจะเปนการประเมินศักยภาพ
ผูชวยผูบริหารเพื่อที่จะไดสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น

ผูบริหารโรงเรียนที่ 18 มีความคิดเห็นวา แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหาร
ของผูชวยผูบริหารควรมีการประชุมปฏิบัติการในบางโอกาส และการศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงควรมีการสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงานเปนวาระเพื่อไดศึกษาดูงานในทุกหนาที่

คําถามการสัมภาษณประเด็นที่ 4  ผูชวยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจากวิธีการที่สรรหาจาก
บุคลากรในโรงเรียนหรือภายในจังหวัดกับที่สอบเพื่อเขาสูตําแหนงได  มีวิธีการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน หรือไมอยางไร     ไดผลการสัมภาษณ  ดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนที่ 1  มีความคิดเห็นวา  มีความแตกตางกันการสรรหาจาก
บุคลากรในโรงเรียนหรือภายในจังหวัด จะรูขอบขายของงานที่จะปฏิบัติ บุคลากรภายในโรงเรียน
ยอมรับ   สวนการสอบเพื่อเขาสูตําแหนง  ขาดความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบ
หมาย  มีประสบการณนอย เพราะไมเคยผานงานมากอน  ทําใหตองใชเวลาในการศึกษางาน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 2 มีความคิดเห็นวา การเขาสูตําแหนงโดยวิธีการสรรหามักได
บุคคลที่ขยันหมั่นเพียรในการทํางานเพื่อสวนรวมมากกวา สวนผูสอบเขาสูตําแหนงจะมีความรูตาม
หลักวิชาการมากกวา แตความขยันหมั่นเพียรอาจเหมือนหรือแตกตางได

ผูบริหารโรงเรียนที่ 3  มีความคิดเห็นวา   มีสองแนวคิด แนวคิดแรกมีวิธีการปฏิบัติ
งานที่เหมือนๆกันคือ การทําหนาที่ของตนเองตามที่ไดรับมอบหมายเนนภาระงานที่ตองรับผิดชอบ

แนวคิดที่ 2  มีความแตกตางกันตรงที่ผูที่สอบเขาสูตําแหนงนาจะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูงกวา  อีกกลุมหนึ่งซ่ึงเนนไปในแบบระบบอุปถัมภและระบบคุณธรรม

ผูบริหารโรงเรียนที่ 4   มีความเห็นวา  ผูชวยที่ผานการสอบเขาสูตําแหนงจะเปนผู
มีความรูความสามารถดีกวา และเปนการเปดโอกาสในทุคนมีสิทธิ์แสดงความสามารถ สวนการ
ปฏิบัติงานทุกคนมีสิทธิ์เรียนรูไดเทาๆ กัน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 5   มีความคิดเห็นวา   ผูชวยผูบริหารที่ไดรับการสรรหา 
สามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่สอบเพื่อเขาสูตําแหนง แตไมทุกคนบางคนที่มาจากการสรรหา
ปฏิบัติงานไมมีคุณภาพก็มีมาก แตบุคคลที่มาจากการสรรหา มีความรูประสบการณมากกวาผูที่สอบ
เพื่อเขาสูตําแหนง

ผูบริหารโรงเรียนที่ 6  มีความคิดเห็นวา  มวีธีิปฏิบตังิานแตกตางกนัได ในกรณทีีผู่
ทีส่อบเพือ่เขาสูตาํแหนงได  แตอาจจะขาดคณุสมบตับิางประการ  เชน  วัยวุฒิ  ประสบการณทํางาน  
บุคลิกภาพ  เมื่อปฏิบัติงานอาจจะไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาไมดีเทาที่ควร ซ่ึงจะแตก
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ตางจากผูชวยผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งจากวิธีการที่สรรหาจากบุคลากรโรงเรียน  เพราะบุคลากรใน
โรงเรียนไดเห็นถึงความสามารถและเหมาะสมแลวจึงคัดเลือก

ผูบริหารโรงเรียนที่ 7  มีความเห็นวา  ผูที่ผานการสรรหาในโรงเรียนจะปฏิบัติงาน
ไดดีกวา เพราะสรรหาจากผูมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานหรือไดการยอมรับจากบุคลากร
ในโรงเรียน  สวนการสอบเขาสูตําแหนงขึ้นอยูกับบุคคลซึ่งไมสามารถกําหนดได และอาจตองเสีย
เวลาในการเรียนรูงาน และ เรียนรูคน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 8   มีความคิดเห็นวา  ผูชวยผูบริหารทีไ่ดรับจากการแตงตัง้ จาก
วิธีการสรรหาจากบุคลากรในโรงเรียนหรือบุคลากรภายในจังหวัด จะมีคุณภาพมากกวาผูชวยผู
บริหารที่มาจากการสอบบรรจุ เพราะเปนบุคลากรที่ไดรับการฝกฝนและปกิบัติงานกับผูรวมงานใน
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพจนไดรับการเลื่อนหนาที่จากครูผูสอนเปนหัวหนาหมวด หัวหนางาน 
กอนที่จะไดเปนผูชวยผูบริหารโรงเรียน สวนผูที่สอบบรรจุไดจะมีความเชื่อมั่นในตนเองนอย และ
ขาดทักษะดานมนุษย (human skill) เนื่องจากทํางานรวมกับผูอ่ืนนอยกวา

ผูบริหารโรงเรียนที่ 9   มีความคิดเห็นวา  ในปจจุบันการสอบและการสรรหาคงไม
คอยแตกตางกันมากนักเพราะเนนที่ภูมิหลังมากกวา ซ่ึงโดยทั่วไปแลวก็ยังมักจะมีระบบอุปถัมภกัน
อยูเนื่อง ๆจึงไมแตกตางเทาไร

ผูบริหารโรงเรียนที่ 10  มีความคิดเห็นวา  ผูชวยผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งจาก
บุคลากรในโรงเรียนมักมีปญหาดานการยอมรับของครู-อาจารย  การปฏิบัติงานมักมีปญหา  ผูชวยผู
บริหารไมควรมาจากบุคลากรภายในโรงเรียน ควรไปหาประสบการณจากที่อ่ืนกอน ผูชวยที่มาจาก
การสอบ  มักมีความเชื่อมั่นในตนเองและเปนที่ยอมรับของครู - อาจารย การทํางานมักราบรื่น

ผูบริหารโรงเรียนที่ 11   มีความคิดเห็นวา   ผูที่สอบเขาสูตําแหนงไดมักจะกลาและ
ตัดสินใจไดรวดเร็วกวา  ในดานอื่น ๆ ยังวิเคราะหไดไมชัดเจน เพราะเปนเรื่องความแตกตาง ๆ 
ระหวางบุคคลและโอกาสในการทํางาน

ผูบริหารโรงเรียนที่ 12   มีความคิดเห็นวา  การสรรหาจากบุคลากรในโรงเรียนจะ
ไดคนที่ตองการทํางานไดจริง  สวนการสอบที่ไมคอยไดคนที่ใหความสําคัญของงานจริง หรือไมได
ใจในการทํางานมุงตําแหนง  มุงยายมากกวา

ผูบริหารโรงเรียนที่ 13  มีความเห็นวา  ผูที่ไดรับการสรรหาจากโรงเรียนจะปฏิบัติ
งานไดดีกวาไมตองเสียวลาเรียนรูงานและองคการ เพราะเคยปฏิบัติหนาที่อยูแลว  สําหรับผูที่ผาการ
สอบเขาสูตําแหนงไมแนวาจะไดผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือไม

ผูบริหารโรงเรียนที่ 14   มีความคิดเห็นวา   ไมแตกตางกัน
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ผูบริหารโรงเรียนที่ 15   มีความคิดเห็นวา  ผูชวยผูบริหารที่เจริญตามสายงานจะ
สามารถเขาใจ และครองคนไดดีกวาผูชวยผูบริหารหรือผูอยูใตบังคับบัญชาที่สอบเขาสูตําแหนงจาก
บุคคลที่ไมไดทําหนาที่ผูชวยผูบริหารมากอน การทํางานจะแตกตางกันผูชวยผูบริหารที่มาตามสาย
งานจะมีความเขาใจ และมีความยืดหยุนมากกวา ผูชวยผูบรหิารทีส่อบเขามาสวนใหญจะใชอํานาจ
จากตาํแหนงหนาที ่ในการสัง่งานและบงัคบับญัชา

ผูบริหารโรงเรียนที่ 16   มีความคิดเห็นวา คดิวามวีธีิการทแีตกตางกนั  เนือ่งจากผู
ชวยผูบริหารที่แตงตั้งขึ้นมาจะตองทาํงานกับผูบริหารไดดีในระบบทีมงานจึงจะเกิดความไววางใจ
แตงตั้งมาเปนผูชวยและจะรูถึงความยากลําบากในการบรหิารองคกรใหมคีวามเจรญิ  แตกตางจากผู
ชวยผูบริหารทีส่อบเขาสูตาํแหนงคาดวาจะยดึถือระเบยีบปฏิบัติมาก เนื่องจากเปนผูที่แมนยําในดาน
วิชาการในขณะที่การบริหารบางอยางตองใชเทคนิคการจูงใจมากกวาจะมาบริหารความขัดแยงหลัง
จากที่ไดเกิดแลวในองคกร

ผูบริหารโรงเรียนที่ 17   มีความคิดเห็นวา  มีวิธีการที่แตกตางกันเพราะผูสอบนั้น
บางทานอาจจะไมไดเคยปฏิบัติหนาที่สายบริหารมากอน ทําใหไมมีความชํานาญเพียงพอและเกิด
ความไมมั่นใจในหนาที่ที่ถูกมอบใหดํารงตําแหนง ผูชวยฝายบริหารเพราะไมเคยปฏิบัติมากอน  ผิด
กับวิธีสรรหาภายในโรงเรียนเพราะผูบริหารหรือโรงเรียนสวนใหญจะเลือกผูที่ทําหนาที่ฝายบริหาร
หรือเปนผูชวยฝายตาง ๆ ของโรงเรียนมาแลว

ผูบริหารโรงเรียนที่ 18  มีความคิดเห็นวา  ทั้งสองแบบมีวิธีการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน เพราะผูที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคลากรในโรงเรียนจะมีความรูความเขาใจพื้นฐานในหนวยงาน
นั้น ๆ และสามารถดําเนินงานไดดีกวาและมีความผกูพนักบัหนวยงานมากกวา ไมคดิทีจ่ะโยกยายไป
ไหน ซ่ึงจะทาํใหการปฏบิตังิานไมเตม็ความสามารถ

สรุปประมวลผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
คําถามการสัมภาษณขอท่ี 1   ทักษะการบริหารดานเทคนิค  ดานมนุษย  ดานมโนภาพ หรือ 

ดานความคิดรวบยอดและดานภาวะผูนํา วาทักษะใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน เพราะอะไร   
สรุปการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนไดดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นวา  ทักษะภาวะผูนํา  มีความสําคัญ
มากที่สุด  เพราะผูชวยผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําขององคกรตอไปในอนาคตควรจะตองมี
ทักษะดานภาวะผูนาํ  กลาคดิ  กลาทาํ  กลาตดัสนิใจ  ตองรอบรู  เพือ่ใหการปฏบิตังิานสําเรจ็บรรลุตาม
จดุมุงหมายขององคกร  สวนทักษะการบริหารที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ  ไดแก ทักษะดาน
ความคิดรวบยอด ดานมนุษย และดานเทคนิค
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คําถามการสัมภาษณขอท่ี 2    นอกจากทักษะการบริหารดานเทคนิค  ดานมนุษย  ดาน
มโนภาพหรือดานความคิดรวบยอดและดานภาวะผูชวยผูบริหารโรงเรียนควรทักษะใดเพิ่มเติมอีก   
สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ไดดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นวา  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน การมี
ทักษะดานการสื่อสาร  เพื่อใหการทํางานไดถูกตอง  ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงคดานการวิเคราะห
งาน เพื่อสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน จัดระบบงาน  ดานมนุษยสัมพันธเพื่อการสรางทีม
งาน การประสานสัมพันธกับบุคคลและชุมชน  นอกจากนี้ผูชวยผูบริหารโรงเรียนควรมีทักษะดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานความคิด  ดานการตัดสินใจ ดานใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และทักษะ
ดานการเสริมสรางสุขภาพกายสุขภาพจิต

คําถามการสัมภาษณขอท่ี 3  แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร
โรงเรียน ควรมีรูปแบบหรือวิธีการใดที่เหมาะสมและคิดวาไดผลดี สรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร
โรงเรียน ไดดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นวา  การสับเปลี่ยนหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน  เปนรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมและคิดวาไดผลดีที่สุด  เพราะจะไดเรียนรูงานใหม ๆ 
ทุกดานครอบคลุมงานของโรงเรียน เปนการสรางทักษะความชํานาญในแตละหนาที่  รองลงมาตาม
ลําดับ  ไดแก  การฝกงานภาคปฏิบัติกอนการแตงตั้ง การศึกษาดูงาน  การประชุมปฏิบัติการ การฝก
อบรม  สัมมนา

คําถามการสัมภาษณขอท่ี 4  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการแตงตั้งจากวิธีสรรหาจาก
บุคลากรในโรงเรียนหรือภายในจังหวัด กับผูชวยผูบริหารที่สอบเพื่อเขาสูตําแหนงได  มีวิธีการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไมอยางไร   สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน  ไดดังนี้

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นวา  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับ
การแตงตั้งจากวธีิสรรหาจากบคุลากรในโรงเรยีนหรือภายในจงัหวดั  กบัผูชวยผูบริหารทีส่อบเพือ่เขาสู
ตาํแหนงได  มีวิธีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  คือ ผูชวยผูบรหิารโรงเรยีนทีไ่ดรับการแตงตัง้จากวธีิ
สรรหาจากบคุลากรในโรงเรยีนหรอืภายในจังหวัด จะไดบุคคลที่เขาใจปญหาของโรงเรียน  ไดรับ
การยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน ทํางานตรงตามความสามารถของตนเอง ทํางานไดตอเนื่องไม
คิดโยกยายไปไหน แตก็มีขอเสียคือ อาจจะเขาตําแหนงดวยระบบอุปถัมภ  ทําใหไมเปนที่ยอมรับ
ของครูในโรงเรียน  สวนผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่สอบเขาสูตําแหนงไดอาจจะมีวัยวุฒิ  ประสบ
การณนอยทําใหขาดความเชื่อมั่น  ขาดทักษะในการบริหารงาน  ยังวิเคราะหงานไมชัดเจน เพราะไม
เคยผานงานที่ไดรับมอบหมายมากอนอาจทําใหผูรวมงานไมยอมรับและไมใหความรวมมือ แตมีขอ
ดีคือ มีความรูตามหลักวิชาการมากกวา.
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สรุป

การวิจัยครั้งนี้  เก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอและวิเคราะหขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  19 โรงเรียนโดยแตละโรงเรียนมีผูตอบ
แบบสอบถามสองกลุม คือ กลุมผูบริหารและ หัวหนางาน  กลุมละ  3  คน  และคํานวณคาเฉลี่ยของ
แตละกลุมในแตละโรงเรียนเปนขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย   กลุมละ 1  ชุด       รวมเปนขอมูล  
กลุมผูบริหาร  19  ชุด  และ หัวหนางาน    19  ชุด  รวมทั้งส้ิน  38  ชุด คิดเปนขอมูลรอยละ  100  
การวิเคราะห ปรากฏวา  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูชายรอยละ  58.80    และ 
สวนมากมีอายุราชการ  21 – 30  ป รอยละ  56.10     ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ในภาพรวมมีระดับความสามารถ ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ  3.60   (Χ  = 3.60 )    มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน    .49     ( S.D. = .49 )        ความคิดเห็นของผูบริหารกับหัวหนางานเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัย
สําคัญ   .01    ยอมรับสมมุติฐานของการวิจัย   ผูบริหาร  และ หัวหนางาน เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนที่ไดผลดี คือ การสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติ
งาน  การฝกการปฏิบัติกอนการแตงตั้ง   การศึกษาดูงาน  การประชุมปฏิบัติการ  การฝกอบรม 
สัมมา   และใหความสําคัญกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ตามลําดับคือ ทักษะ
ดานผูนํา  ดานความคิดรวบยอด   ดานมนุษย  และ ดานเทคนิค.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     บทท่ี  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงพรรณา  (descriptive  research)  
หนวยศึกษาซึ่งเปนประชากร คือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน 19 โรงเรียน    มีผูใหขอมูลจํานวน 
2 กลุม  ไดแก  กลุมผูบริหารและกลุมหัวหนางาน  โดยเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นจากผูบริหาร  
โรงเรียนละ 3 คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร 1 คน และผูชวยบริหาร 2 คน  รวม 57 คน และขอมูลจาก
กลุมหัวหนางานโรงเรียนละ 3 คน  รวม 57 คน  รวมทั้ง 2 กลุมมีผูใหขอมูล  114  คน และเก็บรวบ
รวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 18 โรงเรียน  (18 คน)  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวทฤษฎีของ โรเบอรต แอล แคทซ (Robert  L. Katz)   เวยเน วอรเนอร  
(Wayne Wornor) และ โทมัส เจ เซอรโอวานนี่  (Tomas J. Sergiovanni) เก็บรวบรวมขอมูลทักษะ
การบริหาร 4 ทักษะคือ ทักษะดานเทคนิค ดานมนุษย ดานมโนภาพ และ ดานผูนํา ซ่ึงมีความเชื่อมั่น
เทากับ 0.98  โดยคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แอลฟาของครอนบาค (α -Cronbach)  
เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณเพิ่มเติม ในชวงมกราคม-กุมภาพันธ 2546  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Χ  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  วิเคราะหคาเฉลี่ยโดย
กําหนดเกณฑตามแนวของ (Best)  เปนระดับทักษะการบริหารในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหาร  
5  ระดับ ตั้งแตระดับนอยที่สุด  นอย  ปานกลาง มาก และมากที่สุด เทียบกับระดับคะแนนเฉลี่ย 
1.00-1.41  1.50-2.49  2.50-3.49  3.50-4.49   4.50-5.00 ตามลําดับ และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นโดยใช  z -test  และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+  (Statistical Package for the 
Social Science) ในการคํานวณ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา “ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”
 โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.   สถานสภาพของผูใหขอมูล
1.1 สถานสภาพผูตอบแบบสอบถาม จากผูตอบแบบสอบถาม 114 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย  มีอายุในชวง 41-50 ป  อายุราชการ 21-30 ป  และ
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วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ป เมื่อจําแนกเปนกลุม
ผูบริหารและกลุมหัวหนางาน พบวาในกลุมผูบริหารผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชายแตกลุม
หัวหนางานเปนหญิง ในกลุมผูบริหารผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูชาย  สวนกลุมหัวหนางาน
สวนมากเปนผูหญิง ชวงอายุของกลุมผูบริหารสวนใหญมีอายุอยูในชวง  41 ปขึ้นไป  สวนกลุมหัว
หนางานสวนใหญ มีอายุอยูในชวง 31 – 50  ป อายุราชการของกลุมผูบริหารและหัวหนางานสวน
ใหญมีอายุราชการอยูในชวง   11 - 30 ป ระดับการศึกษาของทั้งสองกลุมสวนมากมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนง สวนมากมีระยะเวลาดํารงตําแหนง นอยกวา  
11 ป ทั้งสองกลุม

1.2  สถานสภาพของผูใหสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณเปนผูบริหารโรงเรียน    จํานวน 
18   คน

2.   ผูชวยผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี
ทักษะการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะดานเทคนิค ทักษะดาน
มนุษย  ทักษะดานมโนภาพ  และทักษะดานผูนํา  อยูในระดับมากทุกทักษะ

3. ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวย
ผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     โดยผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวา
ผูชวยผูบริหารมีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก   สวนหัวหนางานมีความคิดเห็นวาอยูในระดับ
ปานกลาง  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไววา            “  ความคิดเห็นตอทักษะการบริหารของผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมผูบริหารและหัวหนางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01”

4.   การพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  พบวา แนวทางในการพัฒนาควรใชวิธี
การหลายรูปแบบ วิธีการที่ไดผลดี  คือ  การสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน ระหวางผูชวย
ผูบริหารแตละฝาย  วิธีการที่ไดผลดีรองลงมาไดแก    การฝกภาคปฏิบัติของการแตงตั้ง    การศึกษา
ดูงาน  การประชุมปฏิบัติการ   การฝกอบรมสัมมนา

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน และวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวจึงอภิปรายผล
การวิจัย  ดังนี้

1.  จากผลการวิจัยพบวา  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรม
สามัญศึกษา มีทักษะการบริหารดานเทคนิค ดานมนุษย ดานมโนภาพ และดานผูนํา ในภาพรวมทั้ง 
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4    ดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปน เพราะผูชวยผูบริหารสวนใหญ มีประสบการณการปฏิบัติ
งานในการรับราชการมาก เนื่องจากมีอายุอยูในชวง 41-50 ป มีอายุราชการ 21-30 ป และระยะเวลา
ดํารงตําแหนงในการบริหาร 6-10 ป มักจะรับรูเกี่ยวกับลักษณะงานไดมากและการเขาสูตําแหนงผู
ชวยผูบริหารนั้นมีหลักเกณฑในการคัดเลือก  เชน    ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน     คัดเลือก
จากขาราชการ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  และ รับราชการในกระทรวงศึกษาไมนอยกวา 10 ป และเคย
ดํารงตําแหนงครูใหญ  ผูชวยอาจารยใหญ  อาจารย 2 ศึกษานิเทศก   และ   ผูดํารงตําแหนงขาราช
การพลเรือนสามัญทุกงาน  และจะตองมีเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6 ขั้น 11,120  บาท  สวนตําแหนง
ผูชวยครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ ซ่ึงเปนตําแหนงผูชวยผูบริหารมีเกณฑการคัดเลือกที่ลดคุณสมบัติ
ลงตามสัดสวนงานและผูที่จะเขาสูตําแหนงผูชวยผูบริหารทุกคน ตองผานการอบรมหลักสูตรผู
บริหารสถานศึกษา จํานวน 23 วันทําการกอนการแตงตั้ง จึงอาจเปนเหตุผลที่ผูชวยผูบริหารโรง
เรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธมีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก    และ  เนื่องจากผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน  ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการขาราชการครู กําหนดให
ตําแหนงผูชวยผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนงในสายงานการบริหาร  นั่นคือ   ทักษะการบริหารของ
ผูชวยผูบริหารจึงมีความจําเปนที่จะตองมีและใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงการใชทักษะการบริหารของผูบริหารแตละระดับจะใชทักษะการบริหารแตละดานแตกตางกัน
ตามภาระหนาที่  อยางก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคลหลาย
ทานเชน  ทัศนีย  เอี่ยมผอง  ซ่ึงพบวา ผูบริหาร  และครู-อาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ  มีทักษะดานเทคนิค ทักษะดานมนุษย และทักษะดานมโนภาพอยูในระดับมาก  และ  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  บุรี    แกวเล็ก     ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครปฐม มีทักษะการบริหารดานเทคนิค ทักษะดานบุคคล และดานคตินิยมอยูใน
ระดับปานกลาง-มาก และผลการวิจัยของ โกศล ใสขาว ซ่ึงพบวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 มีทักษะการบริหารดานเทคนิค ดานมนุษย  ดานมโนภาพ และดานผูนํา
อยูในระดับปานกลาง – มาก

เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสามารถในการปฏิบัตติงานในทักษะ
การบริหารของผูชวยผูบริหาร แลวพบวาในภาพรวมกลุมผูบริหารเห็นวา ผูชวยผูบริหารมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานโดยมีทักษะการบริหารอยูในระดับมาก สวนกลุมหัวหนางานเห็นวาผูชวย
ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยมีทักษะการบริหารอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ ผูชวยผูบริหารเปนผูบริหารระดับกลาง เปนผูใกลชิดผูบริหาร  เปนผูรับนโยบายจาก
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ผูบริหารไปปฏิบัติ หรือในบางครั้งจะปฏิบัติงานแทนผูบริหารดวย และ ผูชวยผูบริหารเปนผูมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบมานาน หรือไดรับการฝกฝนอบรมกอนการเขา
สูตําแหนง และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่เปนอยางดี เนื่องจากอาจมีตองการประสบการณ
ในการบริหารและคามกาวหนาในตําแหนงหนาที่ สอดคลองกับงานวิจัยของบุคคลหลายทาน เชน
ผลงานวิจัยของ ประพันธ  แนนอุดร    ที่ศึกษาวิจับเกี่ยวกับ     การประเมินการปฏิบัติงานของผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ      ซ่ึงพบวาผูชวยผู
บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  ปฏิบัติราชการแทนหัว
หนาสถานศึกษาและงานที่ไดรับมอบหมาย ชวยดูแลควบคุมงานธุรการและบริหารงานทั่วไป ชวย
พัฒนาสถาน ศึกษาใหเจริญกาวหนาชวยเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน      และ ชวยวางแผน
และกําหนดวิธีการดําเนินงานให บุคลากร  และพบวาผูชวยผูบริหารมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน
การบริหารอยูในระดับดี มีคุณลักษณะที่เอื้อตอการบริหาร    ชารลส  โรเบริต  เพรเซอร ( Charles 
Robert Frazier)ไดศึกษาวิจัย บทบาทและความรับผิดชอบของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในรัฐมิซซิสซิปป  (Roles and responsibilities of  public middle school , junior high, and  high 
school  assistant  principals in the state of Mississippi ) ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ไมมีบทบาทหนาที่
ไหนที่ผูชวยผูบริหารไมมีสวนเกี่ยวของ  ขอบขายงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนสวนใหญจะรับ
ผิดชอบงานเกี่ยวกับบุคคลากรที่ทํางาน    การบริหาร   การจัดการและนักเรียน    ขอบขายงานที่ผู
ชวยผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบนอยท่ีสุดคือ งานกิจกรรมนักเรียน และการเงิน และ ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนทั้งในเมืองและชนบทสวนใหญจะใชตําแหนงผูชวยผูบริหารโรงเรียนเพื่อเปนการฝกฝน
และนําไปสูตําแหนงทางการศึกษาที่สูงขึ้น      ทิมโมที่  แพทริค  มารติน  ( Timothy Patrick 
Martin)  ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  ความเขาใจของผูชวยผูบริหารที่สัมพันธกับการเตรียมการบริหารและ
งานในหนาที่รับผิดชอบ ( The perception of middle-level school assistant  principals  regarding 
their administrative preparation  and the tasks they perform)  ซ่ึงพบวา  ผูชวยผูบริหารทําไดสําเร็จ 
ในงานปกติจํานวนมากและมีภาระงานประจําที่สําคัญของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นเปน
ภาระงานที่ผูชวยผูบริหารรับผิดชอบอยู     สวนหัวหนางานนั้นเปนผูบริหารระดับลางซึ่งอาจจะไม
เขาพื้นฐานในการบริหารเทาที่ควร และผูปฏิบัติงานมากกวาบริหารงาน   และ ใชทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ตางจากกลุมผูบริหาร  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของอัลฟองโซ และคณะ  (Alfonso and 
others) ซ่ึงไดประมาณการใชทักษะของผูบริหารไวคราว ๆ วา ผูบริหารจะใชทักษะการจัดการมาก
ที่สุด รอยละ 60  ใชทักษะดานเทคนิค รอยละ 25   และทักษะดานมนุษย รอยละ 15    สวนผูสอนใช
ทักษะดานเทคนิค และทักษะดานมนุษย รอยละ 45 และใชทักษะดานการจัดการ รอยละ 10
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เมื่อแยกพิจารณาจําแนกตามทักษะ พบวาผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธนั้นมีทักษะการบริหารดานเทคนิค  ดานมนุษย  ดานมโนภาพ และ
ดานผูนํา  อยูในระดับมากทุกทักษะ แมวาจะไมมีทักษะใดอยูในระดับมากที่สุด   แตก็แสดงถึง   
ประสิทธิภาพการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทาน เชน โรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Ratz)  เฮอรเซย และบลานซารด (Hersey and 
Blanchard)  โบวีและคณะ  (Bovee and others)  รู และบีบารส  (Rue and Byars)   ซ่ึงตางก็มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา ทักษะการบริหารดานเทคนิค  ดานมนุษย ดานมโนภาพ  สําหรับผูบริหาร
แตละระดับจะใชทักษะในแตละดานแตกตางกันออกไป     คือ ตําแหนงผูบริหารระดับสูง จะเปน
ตําแหนงสูงสุดของหนวยงาน จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค และ   กําหนดอนาคตขององค
การและการตัดสินใจในการดําเนินการขององคกรในดานตาง ๆ จึงตองมีและใชทักษะดานมโนภาพ
มากเทาทักษะอื่นและมากกวาผูบริหารระดับกลางและระดับลาง ผูบริหารระดับกลางนั้นจะเปนผูนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตองอาศัยความรวมมือรวมใจ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีและ
ใชทักษะดานมนุษยมากกวาทักษะอ่ืน สวนผูบริหารระดับต่ํา หรือผูปฏิบัติในฐานะเปนผูลงมือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคจึงตองมีและใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะอื่น นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ไวลส  (wiles) ซ่ึงมีความคิดเห็นวาทักษะดานผูนําเปนทักษะพื้นฐานของ
ผูบริหารและเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่เห็นวาทักษะผูนําเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนของผู
บริหาร สําหรับนักการศึกษาไทย เชน พะยอม วงศสารศรี   พนัส  หันนาคินทร     ภิญโญ  สาธร 
และ นพพงษ  บุญจิตราดุลย  เปนตน ซ่ึงกลาวถึงทักษะการบริหาร โดยมีแนวคิดและใหความสําคัญ
เกี่ยวกับทักษะการบริหาร ดานเทคนิค ดานมนุษย ดานมโนภาพ และดานผูนํา ซ่ึงเปนไปในทํานอง
เดียวกับแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวขางตน     นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยของบุคคลหลายทานที่
สนับสนุน   ผลการศึกษาทักษะการบริหารผูชวยผูบริหารโรงเรียนครั้งนี้    เชน ทัศนีย  เอี่ยมผอง  
ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู-อาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการ
ศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการ
วิจัยพบวาผูบริหารและครู-อาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีทักษะการบริหารดาน
เทคนิค  ดานมนุษย และดานมโนภาพ อยูในระดับมากทุกทักษะ  นวลศรี  ดาริน ทําการวิจัยเร่ือง
ทักษะทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน  สํานักงานคณะกรรมการประถม
ศึกษาแหงชาติ ตามการรับรูของตนเองพบวา ทักษะดานเทคนิค และดานมนุษย อยูในระดับมากที่
สุด สวนทักษะดานมโนภาพอยูในระดับมาก โกศล ใสขาว ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา      กรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 4    ผลการวิจัยพบวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

ผูบริหารมีทักษะการบริหารดานมนุษย อยูในระดับดีมาก  สวนทักษะการบริหารดานเทคนิค ดาน
มโนภาพและดานผูนําอยูในระดับปานกลาง  เปนตน

2.  ผลจากการศึกษาวิจัย  ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  พบวาทักษะบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและหัวหนางานในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยที่
ในกลุมผูบริหารมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกวาหัวหนางาน และเมื่อพิจารณาจําแนกทักษะการ
บริหารแตละทักษะพบวาทักษะบริหารดานเทคนิค   ดานมนุษย   ดานมโนภาพ  และ  ดานผูนํา มี
ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารมีระดับความคิด
เห็นเฉลี่ยสูงกวาหัวหนางานทุกทักษะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูชวยผูบริหารโรงเรียนมีอายุราชการมาก
และปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตําแหนงผูชวยผูบริหารนานหลายป จึงทําใหมีประสบการณมากและเปน
ผูตอบแบบสอบถามตามการรับรูของตน และเนื่องจากผูชวยผูบริหารโรงเรียนซ่ึงรับนโยบายจากผู
บริหารนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย จึงตองใชความ
พยายามและศักยภาพของตนอยางมากในการดําเนินงานดานตางๆ เชน การวางแผน  การวิจัย การ
ส่ือสาร การจัดการทรัพยากร  การพัฒนาทีมงาน  การประสานสัมพันธ  ภาวะผูนํา เปนตน ในความ
พยายามที่จะปฏิบัติงานใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมเปนกระบวนการทั้งหลายที่ดําเนินการจะแสดงถึง
ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร ซ่ึงอาจไดรับจากประสบการณการทํางาน  การฝกอบรม  หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม หรือจากดําเนินงานจากผูบริหาร จึงทําใหรูสึกวาตนมีและใชทกัษะการบริหารอยูใน
ระดับมาก สวนหัวหนางานซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูสอนดวยจะปฏิบัติหนาที่การสอนมากกวาการ
บริหารซึ่งอาจจะไมไดใชทักษะบริหารโดยตรง จึงอาจจะไมไดใชเทคนิควิธีการ หรือกระบวนการ
บริหารจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง สงผลใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูที่บริหารโรงเรียนแตกตางกัน  สอดคลองกับแนวคิดของ
อัลฟองโซ และคณะ  (Alfonso and others)          ดังที่กลาวไวในขอ 1 ขางตน     ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของทัศนีย  เอี่ยมผอง  ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารตามความคิดเห็นของผู
บริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับทักษะการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ โกศล ใสขาว ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตอทักษะการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหาร ผลการปฏิบัติงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ.01  โดยความคิดเห็นของผูบริหารอยูในระดับสูงกวา
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3.   การศึกษาตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคําถามทายแบบสอบถามและ
การสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารที่ควรมีเพิ่มเติมและแนวทางการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  ผลการศึกษาความคิดเห็นดังกลาวปรากฏวา ทักษะการ
บริหารของผูชวยผูบริหารที่ควรมีเพิ่มเติม จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ โดยสรุปแลว
สอดคลองหรือสามารถจัดเขากลุมทักษะทั้งสี่ทักษะที่ศึกษาวิจัยคือทักษะดานเทคนิค  ทักษะดาน
มนุษย  ทักษะดานมโนภาพ และ  ทักษะดานผูนํา   ทั้งนี้อาจเปนเพราะพฤติกรรมความสามารถของ
ผูบริหารในทุกระดับจะเกี่ยวของกับทักษะทั้งส่ีทักษะเปนสวนมาก และ ผูใหความคิดเห็น   และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนบุคคลในกลุมผูบริหารถึงสามระดับ คือ  ระดับสูง  ระดับกลาง  และระดับ
ลาง  ไดแก  ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  และหัวหนางาน  ตามลําดับ  ซ่ึงใหความคิดเห็นตามการรับรู
ของตนเอง  ทักษะการบริหารที่เสนอแนะจึงไมแตกตางกันมากนัก  สวนการใหความสําคัญตอ
ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารนั้น จากการสัมภาษณปรากฏวา  ผูบริหารใหความสําคัญ  ให
ทักษะดานผูนําเปนอันดับแรกเปนไปตามแนวคิดของ ไวลส (Wiles) และเซอรซิโอวานนี  
(Segiovanni)  ที่เห็นวาทักษะดานผูนําเปนทักษะพื้นฐานของผูนํา    และ       เปนทักษะที่จําเปนของ
ผูบริหาร  ทักษะการบริหารที่ใหความสําคัญรองลงมาคือ ทักษะดานมนุษย  และสอดคลองกับนัก
การศึกษาของวิชาการและนักธุรกิจ เชน โบวี และคณะ (Bovee and orthers)  ที่เห็นวาทักษะดาน
มนุษยนั้นไมวาผูจัดการระดับใดจําเปนจะตองมีทักษะดานนี้เปนอยางดีจะสังผลใหผูจัดการจะ
ทํางานไดดีขึ้น  รูและบีบารส (Rue and Byars) โรเบริต แอล แคทซ (Robert L. Kats)  เฮอรเซย และ 
บลาน ชารด  (Hersey and Blanchard) มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูบริหารระดับกลางจะตองมี
ทักษะดานมนุษยมากกวาทักษะอื่น เพราะผูบริหารระดับกลางจะตองนํานโยบายไปสูการปฏิบัติซ่ึง
จะตองสัมพันธเปนอยางดี ซ่ึงผูบริหารระดับกลางในโรงเรียนก็คือผูชวยผูบริหารนั้นเอง  สอดคลอง
กับแนวคิดของ นพพงษ  บุญจิตราดุลย ที่ใหแนวคิดวาทักษะดานมนุษยในการบริหารโรงเรียนไมวา
จะเปนการบริหารทางดานใดรวมทั้งการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน    ผูบริหารจําเปนตองมี
ทักษะดานมนุษยเปนอยางดี เพราะผูบริหารทํางานกับบุคคลหลายประเภทซึ่งแตกตางกันทางวัฒน
ธรรม  ขนบธรรมเนียม  สังคม  ส่ิงแวดลอม   เศรษฐกิจ ทัศนคติ และ คานิยม     บุคคลดังกลาวได
แก   ผูบังคับบัญชาที่เหนือผูบริหาร    ศึกษานิเทศก    หัวหนาหมวดวิชา   หัวหนางาน     ครูผูสอน    
พนักงาน     เจาหนาที่ นักการภารโรง  นักเรียน และผูปกครอง  ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองศึกษา
พฤติกรรมและพยายามเขาใจบุคคลทุกประเภท

การศึกษาแนวคิดทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร  จากการสัมภาษณ
ผูบริหารปรากฏวา  ผูบริหารสวนใหญเห็นวา  การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ของผูชวย
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ผูบริหารจะเปนการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารที่เหมาะสมและไดผลดีที่สุด  สวน
แนวทางการพัฒนาวิธีอ่ืน ๆ ที่ใหผลดีลําดับรอง ๆ ลงไป  คือ  การฝกภาคปฏิบัติกอนการแตงตั้ง  
การศึกษาดูงาน  การประชุมปฏิบัติการ  การฝกอบรม  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกบผลงานการวิจัยของ
เวนดี้  เลเนท  โรยัล     (Wendy Lenette Royal )         ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมให
กับผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อเปนผูบริหารโรงเรียน ( Utilizing the  assistant  principalship as 
a training group for the principalship )  ซ่ึงพบวาผูบริหารใหมที่รับตําแหนงในปที่ 1 และที่ 2 มี
ความเห็นวาตนไมไดรับการเตรียมความพรอมในงานที่รับผิดชอบรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  โดย
เฉพาะ ระบบการจัดการงบประมาณและการเงิน การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก  การจัดการองค
กร และความเปนผูนํา  การสรางความสัมพันธตอบุคคลและชุมชน  การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน  
หลักสูตรและการสอน   การพัฒนาดานอาชีพ และการตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังพบวา     การวางแผน
องคกรเพื่อเตรียมผูชวยผูบริหารโรงเรียนสําหรับการเขารับตําแหนงผูบริหารโรงเรียนที่เปนรากฐาน
สําคัญในการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการลงมือทํา  และ มีการประชุมผูชวยผูบริหารทุกเดือน   งานวิจัย
ของ   ทิมโมที่  แพทริค  มารติน  ( Timothy Patrick  Martin)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ  ความเขาใจของผู
ชวยผูบริหารที่สัมพันธกับการเตรียมการบริหารและงานในหนาที่รับผิดชอบ ( The perception of 
middle-level school assistant  principals  regarding their administrative preparation  and the tasks 
they perform)  ซ่ึงพบวา  ควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใชในการเตรียมการใหกับผูที่จะเปนผู
บริหารใหม เกี่ยวกับภารประจําแมวาตองใชเวลาเปนสิ่งสําคัญก็ควรไดรับการฝกฝน  ภาระงานนี้
รวมถึง การวางแผน กําหนดการหลัก  การสังเกตครูผูสอน  การสื่อสาร  ระเบียบวินัยของนักเรียน  
การประขุมผูปกครอง  การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน

สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารที่เขาสูตําแหนงโดยการ
สรรหาจากบุคคลในโรงเรียนหรือภายในจังหวัด กับการสอบเพื่อเขาสูตําแหนงนั้น ผูบริหารให
ความคิดเห็นวา การปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารที่เขาสูตําแหนงทั้งสองวิธีมีการปฏิบัติงานแตกตาง
กันและมีขอดีขอเสียแตกตางกัน   คือ ผูชวยผูบริหารที่เขาสูตําแหนงโดยการสรรหาจากบุคคลใน
โรงเรียนหรือภายในจังหวัด  จะเปนบุคคลที่เขาใจปญหาของโรงเรียนไดรับการยอมรับจากบุคลากร
ในโรงเรียน  สามารถมอบหมายงานไดตรงตามความสามารถ  ไมโยกยายบอยปฏิบัติงานไดตอเนื่อง  
แตมีขอเสียถาผูบริหารใชระบบอุปถัมภมากไป  ผูชวยผูบริหารที่สรรหาขึ้นมานั้นจะถูกใจผูบริหาร
แตอาจจะไมไดรับการยอมรับจากครูในโรงเรียน  สวนผูชวยผูบริหารที่เขาสูตําแหนงโดยการสอบ
เขาสูตําแหนง  มีขอดี คือ มีความรูตามหลักวิชาการเพราะมีการเตรียมการเพื่อสอบเขาสูตําแหนง
สายงานบริหารเปนอยางดี  ขอเสียคือ อาจจะมีวัยวุฒิและประสบการณนอยทําใหขาดความเชื่อมั่น 
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ขาดทักษะการบริหาร จะทําใหบุคลากรภายในโรงเรียนไมยอมรับและอาจจะตองใชเวลามากในการ
เรียนรูงาน  คน และวัฒนธรรมของโรงเรียน

ขอเสนอแนะการวิจัย
 ขอเสนอแนะทั่วไป

จากผลการวิจัยซ่ึงพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหาร และหัวหนางานเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในกลุมผูบริหารมีคาเฉลี่ยสูงกวาหัวหนางาน  
กลาวคือความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร อยูในระดับมาก 
สวนกลุมหัวหนางานเห็นวาอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวา  ทักษะการบริหารของผูชวยผู
บริหารโรงเรียนในการปฏิบัติงานนั้นยังไมไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน หรือผูปฏิบัติงานเทาที่
ควร  เพื่อใหผูชวยผูบริหารมีทักษะในการบริหารทั้งส่ีดานเปนอยางดี คือ ดานเทคนิค ดานมนุษย 
ดานมโนภาพ  และดานผูนํา  ผูวิจัยจึงใหขอเสนอแนะดังนี้

1. ในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร ควรมีการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องทั้งกอนและการไดรับการแตงตั้ง  และควรใหความสําคัญและ พัฒนาทักษะการบริหาร   
ดานเทคนิค เกี่ยวกับการวิจัย  ดานมโนภาพ เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค และ ดานผูนํา เกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแยง  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ผูชวยผูบริหารมีทักษะและมีพฤติกรรมความ
สามารถในทักษะดังกลาวอยูในระดับปานกลาง สวนทักษะอื่นอยูในระดับมาก

2.   ผูชวยผูบริหารที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว ผูบริหารควรใหโอกาสในการพัฒนาทักษะ
การบริหารของผูชวยผูบริหารใหเปนที่ยอมรับของบุคลากรในทุกระดับ  จึงอาจจะใชวิธีการสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบตามสายงาน  การศึกษาดูงาน  เปนตน  เนื่องจากผู
ใหสัมภาษณและการเสนอแนะเพิ่มเติมจากคําถามปลายเปดใหความสําคัญในประเด็นนี้

อนึ่ง จากการปฏิรูปการศึกษาและมีการปฏิรูปดานโครงสรางการบริหารนั้น  ในระดับโรง
เรียนจะมีการปรับเปลี่ยนช่ือและหนาที่รับผิดชอบของผูชวยผูบริหาร เปน  รองผูอํานวยการโรง
เรียน   นั้น ในการบริหารโรงเรียนยังคงมีผูบริหารอยู 3 ระดับเชนเดิม  คือ ผูบริหารระดับสูง ไดแกผู
อํานวยโรงเรียน  ผูบริหารระดับกลาง ไดแก รองผูอํานวยการโรงเรียน และ ผูบริหารระดับลาง ได
แกหัวหนางานตางๆตามที่โรงเรียนแตงตั้งขึ้น    การพัฒนาทักษะการบริหารของผูบริหารทั้งสาม
ระดับยังมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะการบริหารดานตางๆ อยูเสมอ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารซึ่งเปนผูบริหาร

ระดับกลางและใหขอเสนอแนะทั่วไปไวขางตน  เนื่องจากทักษะการบริหาร  เห็นวาจําเปนสําหรับ
ผูบริหารทุกระดับ  สมควรมีการศึกษาวิจัยทักษะการบริหารใหแพรหลาย  ซ่ึงจะสามารถนําผลการ
วิจัยไปใชประโยชนในการบริหารงานของผูบริหาร  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะงานวิจัย ที่ควรศึกษา ดังนี้

1.การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของโรงเรยีนในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร   เชน
      1.1  ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหาร  หรือรองผูบริหาร หรือผู

บริหารโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษา ในชวงชัน้ตางๆ   คอื    ชวงชัน้ที ่1 ( ประถมศกึษาปที ่1  ถึง  3 )     ชวง
ช้ันที ่2  ( ประถมศกึษาปที ่    4  ถึง  6 )      ชวงชัน้ที ่3  (มธัยมศกึษาปที ่1  ถึง   3  )   ชวงชัน้ที ่4     
(มธัยมศกึษาปที ่   4   ถึง  6 )

1.2 ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูชวยผูบริหาร และผูบริหารของโรงเรยีนทีต่ัง้
อยูในเขตชมุชนเมอืงกบัโรงเรยีนทีต่ัง้ในเขตชนบท

1.3 ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของหวัหนางาน หวัหนาหมวดวชิาหรอืหวัหนา
สาระการเรยีนรูของโรงเรยีนขนาดใหญ กลางและ ขนาดเลก็

2. การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการบรหิารของผูบริหารระดบัตางๆ ของโรงเรยีน ทีส่งผลตอ
การปฏบิตังิานของโรงเรยีนตามแนวทางการปฏรูิปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

3. การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเตรยีมบคุคล เพือ่เขาสูตาํแหนงงานทางการบรหิาร      เชน
หวัหนางานของโรงเรยีน    ผูชวยผูบริหารโรงเรยีน หรือ  รองผูบริหารโรงเรยีน   และผูบริหารโรงเรียน
เพือ่ผลการปฏบิตังิานในหนาทีรั่บชอบทีม่คีณุภาพ

     ในการศกึษาวจิยั อาจเปรยีบเทยีบใชทกัษะการบรหิารและ ศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะ
การบรหิาร   ซ่ึงการดาํเนนิการอาจเกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม  การสมัภาษณ  การประชมุ
กลุมยอย  การอภปิรายแสงความคดิเหน็   การระดมความคดิเหน็  เปนตน   ซ่ึงในการวจิยัอาจครอบ
คลุมในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เขตการศกึษา หรือ ครอบคลมุทัว่ประเทศ แลวแตกรณ ี  เพือ่นาํผลการวจิยั
ไปใชในการวางแผนพฒันาทกัษะการบรหิารของผูบริหารระดบัตางๆในโรงเรยีน   ทัง้ในขณะฝกอบ
รมกอนการบรรจแุตงตัง้และเปนขอเสนอแนะตอผูบริหารทีไ่ดรับบรรจแุตงตัง้ แลว  ซ่ึงจะสงผลตอการ
ปรับปรงุ พฒันา การปฏบิตังิานบคุลากรในโรงเรยีน    ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลและบรรลุ
เปาหมายของโรงเรยีน  อันจะนาํไปสูการพฒันาการศกึษาในเยาวชนเปนบคุลคณุภาพและเปนกาํลัง
สําคญัของชาตติอไป.
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                 ครุฑ
ท่ี ศธ 0843/2933                                  (สําเนา )       สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ

                         โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
           ถนนสละชีพ  อ. เมือง ฯ    ปข 77000

                         
   24   ธันวาคม   2545

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ โรงเรียน…………….

สิ่งท่ีสงมาดวย     1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฯ (สีชมพู) สําหรับผูบริหาร/ผูชวยผูบริหาร    จํานวน 3  ฉบับ
              2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฯ (สีชมฟา) สําหรับหัวหนาหมวด/งาน    จํานวน 3  ฉบับ

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แจงวานายอวยพร  รัตนไพฑูรย       นักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําสารนิพนธ  เรื่อง
“ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”     มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริหารโรงเรียนทุกคน  ผูชวยฯ 2 คน  และหัวหนาหมวด/งาน จํานวน  3 คน

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ     จึงขอความอนุเคราะหโรงเรียนรวบรวม
ขอมูลดังกลาวสงนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน  ดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

                 ขอแสดงความนับถือ
       ประจบ  โพธิ์ปาน
   (นายประจบ   โพธิ์ปาน)

ฝายพัฒนาการศึกษา                              ผูอํานวยการโรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม รักษาการในตําแหนง
กลุมพัฒนาบุคลากร    ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทร. 0-3261-1769
โทรสาร. 0-3260-2436
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ตารางแสดงรายการหมายเลขแบบสอบถาม
เร่ือง  ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา           จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผูบริหาร หัวหนางานโรงเรียน
หมายเลข จํานวน หมายเลข จํานวน

รวม
(ฉบับ)

1.บางสะพานวิทยา 1001-1003 3 2001-2003 3 6
2.ชัยเกษมวิทยา 1004-1006 3 2004-2006 3 6
3.ธงชัยวิทยา 1007-1009 3 2007-2009 3 6
4.บางสะพานนอยวิทยา 1010-1012 3 2010-2012 3 6
5. ประจวบวิทยาลัย 1013-1015 3 2013-2015 3 6
6. อาวนอยวิทยานิคม 1016-1018 3 2016-2018 3 6
7. หวากอวิทยาลัย 1019-1021 3 2019-2021 3 6
8. ทับสะแกวิทยา 1022-1024 3 2022-2024 3 6
9. หวยยางวิทยา 1025-1027 3 2025-2027 3 6
10. กุยบุรีวิทยา 1028-1030 3 2028-2030 3 6
11. ยางชุมวิทยา 1031-1033 3 2031-2033 3 6
12. สามรอยยอดวิทยาคม 1034-1036 3 2034-2036 3 6
13. เตรียมอุดมฯปราณบุรี 1037-1039 3 2037-2039 3 6
14. เมืองปราณบุรี 1040-1042 3 2040-2042 3 6
15. ปากน้ําปราณวิทยา 1043-1045 3 2043-2045 3 6
16.หัวหิน 1046-1048 3 2046-42048 3 6
17.หัวหินวิยาคม 1049-1051 3 2049-2051 3 6
18.รัชตวิทยาคม 1052-1054 3 2052-2054 3 6
19.หนองพลับวิทยา 1055-1057 3 2056-2057 3 6

รวม 1001-1057 57 2001-2057 57 114
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รายชื่อผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีใหการสัมภาษณ
       โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ลําดับ
โรงเรียน

ช่ือ –ช่ือสกุล
(ผูบริหาร)

โรงเรียน อําเภอ

1 นางสาวจุฑามาศ   เกิดแกวฟา บางสะพานนอยวิทยาคม บางสะพานนอย
2 นายธนิต     ไพศาลสมบัติ บางสะพานวิทยา บางสะพาน
3 นายณรงค    คงกิจ ธงชัยวิทยา บางสะพาน
4 นางนวลใย   นิลบรรพ ชัยเกษมวิทยา บางสะพาน
5 นายชูวิทย  จั่นเพชร ทับสะแกวิทยา ทับสะแก
6 นายจงรัก  จันทวงศ หวยยางวิทยา  ทับสะแก
7 นายทองคํา  สรอยทอง ประจวบวิทยาลัย เมือง
8 นายสวัสดิ์  เสาหงษ อาวนอยวิทยานิคม เมือง
9 นายวินัย      สิงหทอง หวากอวิทยาลัย เมือง
10 นายสรรค  ศรีวิสุทธิ์  กุยบุรีวิทยา กุยบุรี
11 นายศุภกาญจน  เกษมสุขจรัสแสง ยางชุมวิทยา กุยบุรี
12 นายอนุ     ธีรานุวัตน สามรอยยอดวิทยาคม สามรอยยอด
13 นายชํานิ  แซตั้ง เมืองปราณบุรี ปราณบุรี
14 นายบุญนํา  เลาหสถิตย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปราณบุรี
15 นายประพันธ  อนุสรณพานิช รัชตวิทยาคม ปราณบุรี
16 นายสมเจตต  ยอดยอย ปากน้ําปราณวิทยา ปราณบุรี
17 นายประสิทธิ์   นวลศรี หัวหินวิทยาคม หัวหิน
18 นางจิรา     ออนไสว หนองพลับวิทยา หัวหิน
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รายนามผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

1. ดร. จันทนา  นนทิกร  ศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา  5
จังหวัดราชบุรี   วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  พัฒนศึกษาศาสตร

2. อาจารยกัญพิมา  เชื่อมชิต   ผูอํานวยการโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี
 จังหวัดเพชรบุรี    วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

3.     อาจารยสุภาพร   เลาหสถิตย  หัวหนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา
       โรงเรียนหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ     วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
       สาขาการวัดผลการศึกษา 
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/799 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

11 พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน   ดร. จันทนา    นนทิกร

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําสารนิพนธ   เร่ือง
“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน    ไดโปรดตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมนี้  และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/800 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

11  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน   นางสุภาพร   เเลาหสถิตย

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําสารนิพนธ   เร่ือง
“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน    ไดโปรดตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมนี้  และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/801 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

11  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน   นางกัญพิมา   เชื่อมชิต

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําสารนิพนธ   เร่ือง
“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน    ไดโปรดตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมนี้  และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ธุรการ
โทร. 034219136
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แบบสอบถามการวิจัย

     สําหรับผูเชี่ยวชาญ

เร่ือง ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา
………………..

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัยเร่ืองทักษะกาารบริหาร
ของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ภาควิชาบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยศิลปากร
            การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)เพื่อศึกษาทักษะการบรหิารในการปฏบิตัิ
งานของผูชวยผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา จงัหวดัประจวบครีีขนัธโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
 1.  เพื่อทราบทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและหัวหนางาน

2. เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและหัวหนางาน ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา

3.เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
การดําเนินการวิจัยใชโรงเรียน  19โรงเรียนหนวยวิเคราะห มีการดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัย

โดยกําหนดแผนแบบการวิจัยในกลุมเดียว เปนการยอนรอยตรวจสอบสภาพจริง ไมมีการทดลอง 
ประชากรที่ศึกษาจําแนกสอง กลุม คือ กลุมผูบริหารไดแก  ผูอํานวยการ อาจารยใหญ ครูใหญและผูชวย
ผูอํานวยการ ผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยครูใหญ รวมถึงผูรักษาการในตําแหนงนั้นๆ  ดวย จํานวน  56  คน  
และหัวหนางานของโรงเรียน  ไดแก หัวหนางาน หรือหัวหนาหมวดวิชา จํานวน  57 คน  การศึกษาวิจัย  
จะศึกษาตัวแปรพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และตัวแปรที่ศึกษา คือ ทักษะการ
บริหารในการปฏิบัติงานของผูชวยผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของ แคทซ (Katz)วอรเนอร  (Worner)   
และ เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)  ส่ีทักษะคือ (1) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) ประกอบดวย  
ความสามารถเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี  การวิจัย  การจัดการทรัพยากร  และการจัดการบุคลากร (2)
ทักษะดานมนุษย  (human skills)ประกอบดวยความสามารถเกี่ยวกับ  กระบวนการกลุม  มนุษยสัมพันธ 
และ  การจูงใจ  (3)ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills)  ประกอบดวย  ความสามารถเกี่ยวกับการ
มองเห็นภาพความสัมพันธทั้งองคกร  หรือ วิสัยทัศน  การตัดสินใจ  และ  ความคิดสรางสรรค (4)ทกัษะ
ดานผูนาํ (leadership skills) ประกอบดวย  ความสามารถเกีย่วกบัการจดัการความขดัแยง  และ  การบรหิาร
งานเปนทมี.
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(รายการแบบสอบถาม)

คําชี้แจง

1.   แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นตอทักษะการบริหารผูชวยผู
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เขตการศึกษา 5

2.   แบบสอบถามนี้มีสามตอน  จํานวน  56  ขอ  ดังนี้
ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

   จํานวน  6  ขอ
ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
                มัธยมศึกษา    จํานวน  50  ขอ
ตอนที่ 3   เปนคําถามปลายเปดสอบถามขอเสนอแนะจากทานในเรื่องทักษะการ

                                           บริหารของผูชวยผูบริหารและแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหาร
   ของผูชวยผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  2  ขอ

3. คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด แตจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม
เพื่อใชพัฒนาการบริหารการศึกษา     จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
ตามความเปนจริง

ขอขอบคุณ
   นายอวยพร  รัตนไพฑูรย

                                ผูวิจัย

แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร / ผูชวยผูบริหาร / หัวหนางาน
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ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน     หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

สําหรับผูวิจัยขอท่ี สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 1 2 3
1

2

3

4

5

6

เพศ
                      ชาย                      หญิง
อายุ
                     นอยกวา  31  ป
                     31 - 40  ป
                     41 - 50  ป
                         มากกวา  50  ป
อายุราชการ
                     นอยกวา  11  ป
                     11 - 20  ป
                     21 - 30  ป
                     มากกวา  30  ป
ระดับการศึกษา
                     ต่ํากวาปริญญาตรี
                     ปริญญาตรี
                     สูงกวาปริญญาตรี
ตําแหนง
                     ผูบริหาร
                     ผูชวยผูบริหาร
                     หัวหนางาน
                     หัวหนาหมวด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง (ตามขอ 5)
                     นอยกวา  6  ป
                     6 - 10  ป
                     11 - 15  ป
                     มากกวา  15  ป

             4  

             5  

             6 

              7 

              8 

 9 
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สรุปผลการตรวจแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ

ตอนที่ 2   ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร
2.1 คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร
ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได

ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

1

2

3

4

5

6

ทักษะดานเทคนิค
(technical skill)

ทักษะการใชเทคโนโลยี
ผูชวยผูบริหารสามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
ตามที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดทําสถิติ
และสารสนเทศเพื่อประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูชวยผูบริหารมีสามารถในการสื่อ
สารกับผูรวมงานไดชัดเจน

ทักษะการวิจัย
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะหขอ
มูลในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารสามารถใหความรูแก
บุคลากรหริอสงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน

………

………

………

………

0.33
………
0.33
………

6. ผูชวยผูบริหารสามารถให
ความรูแกบุคลากรหรือสง
เสริมใหมีการวิจัย เพื่อปรับ
ปรุงคุณภาพงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



162
ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

7

8

9

10

11

12

13

14

ผูชวยผูบริหารสามารถใชกระบวน
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ผูชวยผูบริหารสามารถนําผลการ
วิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

ทักษะการใชทรัพยากร
ผูชวยผูบริหารสามารถกําหนดหลัก
เกณฑการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใชทรัพยากร
เพื่อการบริหารตามแผนงานที่
กําหนด
ผูชวยผูบริหารสามารถใชทรัพยากร
ในการบริหารงานอยางประหยัด
และคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดเตรียม
และระดมทรัพยากรเพื่อใชในการ
บริหารงานไดเพียงพอ

ทักษะการจัดการบุคลากร
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดบุคลากร
ไดเหมาะสมกับงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถแนะนําหรือ
ใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการ
พัฒนางาน

………

………

………

………

………

………

.33
………

………
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ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

15

16

17

18

19

20

ผูชวยผูบริหารสามารถใหการดูแล
และเอาใจใสในการพัฒนาความรู
ความสามารถทางวิชาชีพของครู
ผูชวยผูบริหารสามารถสงเสริมหริอ
พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนา
และเหมาะกับความรูความสามารถ

ทักษะดานมนุษย
(human skill)

ทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการกลุม
ผูชวยผูบริหารสามารถดําเนินการ
ประชุมในระดับตาง ๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดให
บุคลากรไดสังสรรคหรืประสาน
สัมพันธกันในโอกาสตาง ๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถใหบุคลากรมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางความ
รวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได

0.33
………

0.33
………

………

0.33
………

………

………

15. ผูชวยผูบริหารสามารถให
การดูแลและเอาใจใสในการ
พัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพของครู
16.ผูชวยผูบริหารสามารถสง
เสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความกาวหนาเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ

19. ผูชวยผูบริหารสามารถให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัด
สินใจในการปฏิบัติงาน
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ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

21

22

23

  24

25

26

27

28

ทักษะมนุษยสัมพันธ
ผูชวยผูบริหารรับฟงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะของบุคลากร
ผูชวยผูบริหารมีความเอาใจใส และ
ดูแล ทุกข สุข ของผูรวมงาน
สม่ําเสมอ
ผูชวยผูบริหารเขาใจและยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล
ผูชวยผูบริหาร สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคลากรทั้งภายในและภาย
นอกโรงเรียน

ทักษะการจูงใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถประยุกต
ความคิดของบุคลากรไปใช
ในการบริหารงาน
ผูชวยผูบริหารใหการยกยอง
ชมเชยครูในโอกาสตางๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถ
จูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวย
ความมั่นใจหรือเต็มใจ
ผูชวยผูบริหารใหโอกาสแกบุคลากร
ในการนําเสนอผลงานหรือแสดง
ความสามารถ

………

………

………

………

………

………

………

………

21. ผูชวยผูบริหารรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอ
แนะของบุคลากร

28. ผูชวยผูบริหารใหโอกาส
แกบุคลากรในการนําเสนอ
ผลงานหรือแสดงความ
สามารถ
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ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

29

30

31

32

33

34

35

ทักษะดานมโนภาพ
(conceptual skill)

ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็นภาพ
รวงมขององคกรหรือวิสัยทัศน
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ภาพของโรงเรียนในอนาคต
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ภาย
ในโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารสามารถพัฒนางาน
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยูเสมอ
ผูชวยผูบริหารมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายของโรงเรียน

ทักษะการตัดสินใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ปญหาในงานที่รับผิดชอบไดอยาง
ชัดเจน
ผูชวยผูบริหารสามารถเลือกวิธีการ
เพื่อแกปญหาไดเหมาะสมกับสภาพ
กับงานที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารมีความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่

………

………

………

………

………

………

………

35. ผูชวยผูบริหารมีความรับ
ผิดชอบตอการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหนาที่
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ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

36

37

38

39

40

41

42

ผูชวยผูบริหารสามารถตัดสินใจได
เหมาะสมเมื่อเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงาน

ทักษะเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรค
ผูชวยผูบริหารใชวิธีการใหม ๆ ใน
การพัฒนาคุณภาพงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถกระตุน และ
ชวยเหลือครูคนหาวิธีแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆอยาง
หลากหลายในโอกาสตางๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถสราง
นวัตกรรมใชในการปฏิบัติงาน

ทักษะดานผูนํา
 (leadership skill)
ทักษะการจัดการความขัดแยง
ผูชวยผูบริหารใชวิธีการที่หลาก
หลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็น
ของครูที่แตกตางกัน
ผูชวยผูบริหารสามารถประสาน
ความคิดที่แตกตางกัน
ระหวางกลุม

0.33
………

………

………

………

………

………

………
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ความคิดเห็นขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร วัดได ไมแนใจ วัดไมได
ขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

43

44

45

46

47

48

49

50

ผูชวยผูบริหารสามารถประสาน
ความตองการของครูกับโยบาย หรือ
เปาหมายของโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารสามารถแกปญหา
ตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
เหตุผล

ทักษะการบริหารงานเปนทีม
ผูชวยผูบริหารใหบุคลากรมีสวน
รวมในการวางแผนและตัดสินใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถทําใหครูยอม
รับในความเปนผูนํา
ผูชวยผูบริหารเปดโอกาสใหครูได
แสดงความสามารถในการเปนผูนํา
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางความ
สัมพันธอันดีระหวาง
ผูรวมงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงานใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

………

………

………

………

………

0.33
………

………

………

48. ผูชวยผูบริหารสามารถ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูรวมงาน
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ

โปรดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารหรือแนวทางการพัฒนาทักษะการ
บริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

3.1   ทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3.2   แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารควรมีอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
.…………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณ
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เคร่ืองมือประเภทท่ี 2

เปนขอคําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหาร  จํานวน 4  ขอ  ดังนี้

1. ทักษะการบริหารดานเทคนิค  (technical skill) ดานมนุษย  (human skill) ดานมโนภาพ
(conceptual skill) และ ดานผูนํา (leadership skill)   ทานคิดวาทักษะใดมีความสําคัญมาก
นอยกวากัน เพราะอะไร

2. นอกจากทักษะทั้งส่ีดานดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะใดเพิ่มเติมอีก
3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร   ควรมีรูปแบบหรือวิธีการใดที่

เหมาะสม หรือคิดวาไดผลดี
4. ผูชวยผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งจากวิธีการที่สรรหาจากบุคลากรในโรงเรียนหรือภายใน

จังหวัด กับ ผูชวยผูบริหารที่สอบเพื่อเขาสูตําแหนง  มีวิธีการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม
อยางไร

------------------------------

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



170

รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือ

1.  โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี
2. โรงเรียนคงคาราม   อ. เมือง  จ. เพชรบุรี
3. โรงเรียนวัดจันทราวาส   (ศุขประสารราษฎร)  อ. เมือง  จง เพชรบุรี
4. โรงเรียนทายางวิทยา  อ. ทายาง  จ. เพชรบุรี
5. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา  อ. ทายาง  จ. เพชรบุรี
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/802 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

11  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ในการนี้    ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให  นายอวยพร
รัตนไพฑูรย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข    กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง   หวังเปนอยางยิ่งวาไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/803 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

12  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาราม

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ในการนี้    ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให  นายอวยพร
รัตนไพฑูรย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข    กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง   หวังเปนอยางยิ่งวาไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/804 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

13  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ในการนี้    ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให  นายอวยพร
รัตนไพฑูรย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข    กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง   หวังเปนอยางยิ่งวาไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/804 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

14  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนทายางวิทยา

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ในการนี้    ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให  นายอวยพร
รัตนไพฑูรย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข    กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง   หวังเปนอยางยิ่งวาไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ธุรการ
โทร. 034219136
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ครุฑ

(สําเนา)
ที่ ทม 116.02/803 ภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม  73000

15  พฤศจิกายน  2545
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6  ฉบับ

ดวยนายอวยพร  รัตนไพฑูรย  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง“ ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ”

ในการนี้    ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให  นายอวยพร
รัตนไพฑูรย  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไข    กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง   หวังเปนอยางยิ่งวาไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

ขอแสดงความนับถือ

  ชวนชม   ชินัตังกูร
       (ผูชวยศาสตราจารย ดรง ชวนชม  ชินะตังกูร)

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ธุรการ
โทร. 034219136
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แบบสอบถามการวิจัย

เรื่อง
ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา

………………..

คําชี้แจง

1.   แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นตอทักษะการบริหารผูชวยผู
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เขตการศึกษา 5

2.   แบบสอบถามนี้มีสามตอน  จํานวน  56  ขอ  ดังนี้
ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

   จํานวน  6  ขอ
ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน
                มัธยมศึกษา    จํานวน  50  ขอ
ตอนที่ 3   เปนคําถามปลายเปดสอบถามขอเสนอแนะจากทานในเรื่องทักษะการ

                                           บริหารของผูชวยผูบริหารและแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหาร
   ของผูชวยผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  2  ขอ

3. คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด แตจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม
เพื่อใชพัฒนาการบริหารการศึกษา     จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
ตามความเปนจริง

ขอขอบคุณ
   นายอวยพร  รัตนไพฑูรย

                                ผูวิจัย

แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร / ผูชวยผูบริหาร / หัวหนางาน
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ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงใน     หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

สําหรับผูวิจัยท่ี สถานภาพของผูตอบขอแบบสอบถาม 1 2 3
1

2

3

4

5

6

เพศ
                      ชาย                      หญิง
อายุ
                     นอยกวา  31  ป
                     31 - 40  ป
                     41 - 50  ป
                         มากกวา  50  ป
อายุราชการ
                     นอยกวา  11  ป
                     11 - 20  ป
                     21 - 30  ป
                     มากกวา  30  ป
ระดับการศึกษา
                     ต่ํากวาปริญญาตรี
                     ปริญญาตรี
                     สูงกวาปริญญาตรี
ตําแหนง
                     ผูบริหาร
                     ผูชวยผูบริหาร
                     หัวหนางาน
                     หัวหนาหมวด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง (ตามขอ 5)
                     นอยกวา  6  ป
                     6 - 10  ป
                     11 - 15  ป
                     มากกวา  15  ป

             4  

             5  

             6 

              7 

              8 

            9 
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ตอนที่ 2   ทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตรงกับความคิด
เห็นของทาน  เพียงชองเดียว   ดังตัวอยางตอไปนี้

ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ขอ
ท่ี

ทักษะการบริหารของ
ผูชวยผูบริหาร

มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

สําหรับ
ผูวิจัย

# ผูชวยผูบริหารสามารถแนะนํา
การวิธีปฏิบัติงานแกบุคลากร

  #   

การแปลความหมาย   :  ผูชวยผูบริหารโรงเรียนของทานมีความสามารถในการแนะนําวิธีปฏิบัติงาน
 แกบุคลากรอยูในระดับมาก

ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ
ผูวิจัย

ขอท่ี ทักษะการบริหาร
ของผูชวยผูบริหาร มาก

ท่ีสุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

1

2

3

ทักษะดานเทคนิค
(technical skill)

ทักษะการใชเทคโนโลยี
ผูชวยผูบริหารสามารถวางแผน
การปฏิบัติงานโรงเรียน
ตามที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดทํา
สถิติ และสารสนเทศเพื่อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใชเครื่อง
มือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……..

……..

……..

…….

…….

…….

…….

…….

…….

10 

11 

12 
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1
4

5

6

7

8

9

10

ผูชวยผูบริหารมีสามารถในการ
ส่ือสารกับผูรวมงานไดชัดเจน

ทักษะการวิจัย
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ขอมูลในการบริหารงาน
ที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารสามารถใหความรู
แกบุคลากรหริอสงเสริมใหมีการ
วิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใช
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ผูชวยผูบริหารสามารถนําผลการ
วิจัยไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

ทักษะการใชทรัพยากร
ผูชวยผูบริหารสามารถกําหนด
หลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใช
ทรัพยากรเพื่อการบริหารตาม
แผนงานที่กําหนด

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

13 

14  

15 

16 

17 

18 

19 
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1
11

12

13

14

15

16

ผูชวยผูบริหารสามารถใช
ทรัพยากรในการบริหารงาน
อยางประหยัดและคุมคาตอการ
พัฒนาคุณภาพงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดเตรียม
และระดมทรัพยากรเพื่อใชใน
การบริหารงานไดเพียงพอ

ทักษะการจัดการบุคลากร
ผูชวยผูบริหารสามารถจัด
บุคลากรไดเหมาะสมกับงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถแนะนํา
หรือใหการสนับสนุนแก
บุคลากรในการพัฒนางาน
ผูชวยผูบริหารสามารถใหการดู
แลและเอาใจใสในการพัฒนา
ความรูความสามารถทาง
วิชาชีพของครู
ผูชวยผูบริหารสามารถสงเสริม
หริอพัฒนาบุคลากรใหมีความ
กาวหนาและเหมาะกับความรู
ความสามารถ

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……..

……...

……..

……..

……..

……..

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

17

18

19

20

21

22

23

ทักษะดานมนุษย
(human skill)
ทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการกลุม
ผูชวยผูบริหารสามารถดําเนิน
การประชุมในระดับตาง ๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถจัดให
บุคลากรไดสังสรรคหรืประสาน
สัมพันธกันในโอกาสตาง ๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจในการปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถสราง
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได

ทักษะมนุษยสัมพันธ
ผูชวยผูบริหารรับฟงความคิด
เห็นหรือขอเสนอแนะของ
บุคลากร
ผูชวยผูบริหารมีความเอาใจใส
และดูแล ทุกข สุข ของผูรวมงาน
สม่ําเสมอ
ผูชวยผูบริหารเขาใจและยอมรับ
ในความแตกตางระหวางบุคคล

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

………

………

………

………

………

………

………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

32 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



182
ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1
  24

25

26

27

28

29

ผูชวยผูบริหาร สามารถปฏิบัติ
งานรวมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

ทักษะการจูงใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถประยุกต
ความคิดของบุคลากรไปใช
ในการบริหารงาน
ผูชวยผูบริหารใหการยกยอง
ชมเชยครูในโอกาสตางๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถ
จูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานดวย
ความมั่นใจหรือเต็มใจ
ผูชวยผูบริหารใหโอกาสแก
บุคลากรในการนําเสนอผลงาน
หรือแสดงความสามารถ

ทักษะดานมโนภาพ
(conceptual skill)

ทักษะเกี่ยวกับการมองเห็น
ภาพรวงมขององคกรหรือ
วิสัยทัศน
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ภาพของโรงเรียนในอนาคต

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

………

………

………

………

………

………

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

33 

34 

35 

36 

37 

38 
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1
30

31

32

33

34

35

36

ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ
ภายในโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารสามารถพัฒนา
งานใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยูเสมอ
ผูชวยผูบริหารมีความมุงมั่นใน
การปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายของโรงเรียน

ทักษะการตัดสินใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถวิเคราะห
ปญหาในงานที่รับผิดชอบได
อยางชัดเจน
ผูชวยผูบริหารสามารถเลือกวิธี
การเพื่อแกปญหาไดเหมาะสม
กับสภาพกับงานที่รับผิดชอบ
ผูชวยผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาที่
ผูชวยผูบริหารสามารถตัดสินใจ
ไดเหมาะสมเมื่อเกิดปญหาใน
การปฏิบัติงาน
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1

37

38

39

40

41

42

ทักษะเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรค
ผูชวยผูบริหารใชวิธีการใหม ๆ
ในการพัฒนาคุณภาพงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถกระตุน
และชวยเหลือครูคนหาวิธีแก
ปญหาในการปฏิบัติงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆ
อยางหลากหลายในโอกาสตางๆ
ผูชวยผูบริหารสามารถสราง
นวัตกรรมใชในการปฏิบัติงาน

ทักษะดานผูนํา
 (leadership skill)

ทักษะการจัดการความ
ขัดแยง
ผูชวยผูบริหารใชวิธีการที่หลาก
หลายเพื่อแกปญหาความคิดเห็น
ของครูที่แตกตางกัน
ผูชวยผูบริหารสามารถประสาน
ความคิดที่แตกตางกัน
ระหวางกลุม
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ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ผูวิจัย
ขอท่ี ทักษะการบริหาร

ของผูชวยผูบริหาร มาก
ท่ีสุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ท่ีสุด

1
43

44

45

46

47

48

49

50

ผูชวยผูบริหารสามารถประสาน
ความตองการของครูกับโยบาย
หรือเปาหมายของโรงเรียน
ผูชวยผูบริหารสามารถแกปญหา
ตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีเหตุผล

ทักษะการบริหารงานเปนทีม
ผูชวยผูบริหารใหบุคลากรมีสวน
รวมในการวางแผนและตัดสินใจ
ผูชวยผูบริหารสามารถทําใหครู
ยอมรับในความเปนผูนํา
ผูชวยผูบริหารเปดโอกาสใหครู
ไดแสดงความสามารถในการ
เปนผูนํา
ผูชวยผูบริหารสามารถสราง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูรวมงาน
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางและ
พัฒนาทีมงานใหปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
ผูชวยผูบริหารสามารถสรางขวัญ
กําลังใจแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
โปรดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารหรือแนวทางการพัฒนาทักษะการ

บริหารของผูชวยผูบริหารโรงเรียน

3.1   ทักษะการบริหารที่ผูชวยผูบริหารควรมีเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3.2   แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหารควรมีอยางไรบาง
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
...….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณ
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เคร่ืองมือประเภทท่ี 2

เปนขอคําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหาร  จํานวน 4  ขอ  ดังนี้

1. ทักษะการบริหารดานเทคนิค  (technical skill) ดานมนุษย  (human skill) ดานมโนภาพ
(conceptual skill) และ ดานผูนํา (leadership skill)   ทานคิดวาทักษะใดมีความสําคัญมาก
นอยกวากัน เพราะอะไร

2. นอกจากทักษะทั้งส่ีดานดังกลาวแลว  ผูชวยผูบริหารควรมีทักษะใดเพิ่มเติมอีก
3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารของผูชวยผูบริหาร   ควรมีรูปแบบหรือวิธีการใด

ที่เหมาะสม หรือคิดวาไดผลดี
4. ผูชวยผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งจากวิธีการที่สรรหาจากบุคลากรในโรงเรียนหรือภายใน

จังหวัด กับ ผูชวยผูบริหารที่สอบเพื่อเขาสูตําแหนง  มีวิธีการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือ
ไมอยางไร

------------------------------

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง
การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

( ประเภทที่ 1  ตอนที่ 2 - แบบสอบถาม )
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การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ประเภทท่ี 1  ตอนที่ 2  ( แบบสอบถาม )

ขอมูลคะแนนแบบสอบถามทักษะการบริหาร
ตัวแปร ดานเทคนิค

(technical
skill)

ดานมนุษย
(human  skill)

ดานมโนภาพ
(conceptual

skill)

ดานภาวะผูนํา
(readership

skill)

รวม
ทั้งฉบับ

N
K
∑Xt

∑Xt
2

∑Si
2

St
2

30
16

1801
109819
6.9069
56.632

30
12

1451
71603
6.077
47.432

30
12

1380
64872
5.7678
46.4

30
10

1149
45103
4.3714
36.54

30
50

5781
1130391
23.1231
546.51

α 0.94 0.95 0.95 0.98 0.98

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

+
=α ∑

2
t

2
i

S
S

1
1K

K

2
is   =   N∑Xi

2    -   (∑Xi) 2

             N2

2
ts  =   N∑Xt

2    -   (∑Xt) 2

             N2

เมือ่  α แทนความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม
K แทนจาํนวนขอของแบบสอบถาม
N แทนจาํนวนตวัอยาง

2
is แทนความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามแตละขอ

    2
ts แทน ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทัง้ฉบบั
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