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54252337 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : ทักษะของผู้บริหาร 
 

นายสุริยา ทองยัง : ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์         
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ. ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว  100 หน้า. 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 2) เพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาการทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม  โดยมีประชากรในการวิจัยครั้งน้ี บุคลากร
โรงเรียนตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)
ครู ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธาน
กรรมการ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง  1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน       
รวม 13 คน รวมจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับ และทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของเดรค 
และโรว์ (Drake and Roe ) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม    
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะของผู้บริหารด้านความรู้ความคิด 
ทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้าน
มนุษย์และทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดังน้ี 1) ทักษะ
ผู้บริหารด้านมโนภาพ ควรพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม และก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ประกอบกับต้องมีแผนงาน
ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน 2) ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความสามารถของบุคลากรรวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะของ
คนท่ีอยู่ในสายงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ทักษะผู้บริหารด้านเทคนิค ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่า
จะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมี
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  

 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ลายมือช่ือนักศึกษา …………………………………………………                             ปีการศึกษา 2558      
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The purposes of this research were to 1) to study the administrative skills of school 

administrator in Wattalom school under Bangkok Metropolitan  2)  to study the development skills 
of administrator in Wattalom school under Bangkok Metropolitan. The population in this study. 
School personnel convincingly Bangkok Metropolitan divided into three groups : 1) management includes 
the school director first deputy director of the school, one of the chief groups of eight people, including 
ten people 2) teachers include teachers, one teacher mentor three people, including four 3)education 
committees, including Chairman of one person instead of a parent one person representing community 
organizations, one of the local government representatives one person and scholars one person 
representing religious organizations, two people qualified six people, including thirteen people total. Thirty 
people. The tools used in this research was questionnaires about. School administrators and skills 
convincingly. Bangkok Metropolitan Administration Based on the concept of Drake and Roe statistics 
used to analyze data were frequency, percentage arithmetic mean standard deviation and content 
Analysis. 

The findings of research revealed that 
1. School management skills convincingly. Bangkok Metropolitan Administration found that the 

overall level. By the arithmetic mean from descending below. Cognitive skills. Educational and 
instructional skills. Technical skills. Human skills and Conceptual skills. 
 2. The development of management skills School convincingly. Bangkok Metropolitan 
Administration: 1) the management skills of imagery. Should develop a vision for the management of 
basic education effectively. Motivate or motivation for school personnel to follow.  And the direction and 
guidance in the implementation of the appropriate context of the school. The school is required to 
develop a clear roadmap. 2) the management skills of humans is to allow participants an 
opportunity to comment . Recognized the competence of the personnel as well as the honor of 
the people who live in or work colleagues. 3) management of technical skills. Should be 
encouraged to have a better understanding about the management techniques and how to be 
effective in the management system. Whether the resources are used in the management of 
schools to adequately meet the needs of the school and the useful value. The method can also 
be used as a tool to help in determining the problem in accurately and systematically. 
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ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบ
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ดร. สมบัติ เดชบ ารุงและนางสาวกันณีย์ เหม็งพานิช ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไข
เครื่องมือในการวิ จัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครู  โรงเรียนวัดประดู่ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีกรุณาได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือ ขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีกรุณาได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี รวมท้ังให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจและ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัวทองยังทุกท่าน ท่ีเป็นก าลังใจ ช่วยดูแลสนับสนุน
ด้วยดีเสมอมา  ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นท่ี 31 ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจและห่วงใยมาโดยตลอด คุณความ
ดีและคุณค่าแห่งความพยายามครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บูรพคณาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านท่ีกรุณาให้ความรู้ส่ังสอนอบรมมาโดยตลอดมาจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จและมีวันนี้
ได้ 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
 จากค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ท่ีส าคัญในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดท่ีประชากรมีความรู้และ
การศึกษาดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลักส าหรับการ
พัฒนาประเทศ หากจะกล่าวย้อนไปเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน          
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงมีจุดเน้นไปท่ี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” นั่นคือต้องพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและพร้อมส าหรับการพัฒนาประเทศใน ด้านต่างๆ เสียก่อน หากคน      
มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ก็จะเจริญหรือก้าวหน้าไปด้วย ในช่วงนั้นการศึกษา     
จึงได้รับความส าคัญมากขึ้น เพราะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาประเทศ และแม้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อมาจนปัจจุบันคือ ฉบับท่ี 9-11 จะมีจุดเน้นของ
การพัฒนาเป็นเรื่องอื่นก็ตาม แต่การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป 
เป็นการแสดงให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ1  การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคน และคุณภาพของ
คน โดยเห็นว่า“คนเป็นท้ังเหตุ เป็นท้ังปัจจัย เป็นท้ังผลลัพธ์และเป็นส่ิงท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา
ประเทศ” การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 จึงเน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง หรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมี
โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างเต็มท่ี  โดยหวังว่าคนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ 
ท่ีสุดของสังคมย่อมมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพท้ังด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และพื้นฐานสร้าง
พลังครอบครัวชุมชนและสังคมและการพัฒนาประเทศโดยรวม ฉะนั้น การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่างๆในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดชีวิต  ต้ังแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต ต้ังแต่

                                                             
1 ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 ส านักวิชาการ, ปฏิรูป

กำรศึกษำ ปฏิรูปประเทศไทยสภำวกำรณ์กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561), พิมพ์ครั้ง
ท่ี 2. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.2552), 22-24. 
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แรกเกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ท่ีจะประกอบสัมมาอาชีพและด ารงชีพ  
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนได้2 ฉะนั้นการศึกษาจึงกล่าวไว้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
คุณค่าท้ังต่อตนเองและสังคมประเทศชาติและสังคมโลก3  และยังเป็นการเรียนรู้ให้แต่ละคนได้รู้จัก
ศักยภาพท่ีแท้ของตนเพื่อจะเล้ียงตนและครอบครัวได้อย่างมีสัมมาอาชีวะพร้อมๆ กับใช้ศักยภาพนั้นๆ 
รับใช้ผู้อื่นให้เกิดความยุติธรรมในสังคมอย่างสันติและเช่ือมโยงไปถึงส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติอย่าง
ประสานสอดคล้องกัน 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข      
จากความส าคัญดังกล่าว นับได้ว่าการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัด
การศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริการและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า ให้สถานศึกษา 
ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ท่ีเป็นของตนเอง มีความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาและมาตรา 39 
บัญญัติไว้ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ ท้ังด้านวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป สถานศึกษาจึงมีบทบาทหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และเป็นบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ โดย
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติท่ีก าหนดไว้การบริหารงานของสถานศึกษาจ าแนกตามขอบข่ายงาน 
6 กลุ่มงานคือ 1)งานวิชาการ 2)งานกิจกรรมนักเรียน 3)งานบุคลากร 4)งานธุรการ การเงินและพัสดุ 

                                                             
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ 8, (กรุงเทพฯ: 

อรรคพลการพิมพ์, 2544), 2. 
3 พนม พงษ์ไพบูลย์, “มองการศึกษาขั้นพื้นฐานไทยก่อนถึงปี 2000 ,” (วารสารปฏิรูป

การศึกษา 1, 8 มกราคม 2542), 8–12. 
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5)งานอาคารสถานท่ี และ 6)งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน4  ผู้บริหารมีความช านาญ
เนื่องจากมีประสบการณ์ประกอบด้วยความเช่ียวชาญของคณะท างาน รวมท้ังได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต้นสังกัดในด้านงบประมาณ บุคคล และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเมื่อมีการปรับเปล่ียน
พระราชบัญญัติการบริหารและการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา กระทรวงศึกษา
ศึกษาธิการ จึงปรับขอบข่ายงานเหลือ 4 ด้าน คือ 1)การบริหารงานวิชาการ 2)การบริหารงบประมาณ 
3)การบริหารงานบุคคล และ4)การบริหารงานท่ัวไป5  ซึ่งในการบริหารงานในด้านต่างๆนั้น ถือว่า      
เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการบริหารให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพนั้น พฤติกรรมของผู้บริหาร             
จะก่อให้เกิดสภาพท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน 
เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสูงหรือต่ า ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนย่อมสูง
หรือต่ า สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างานของครูและจัดให้มีส่ิงท่ีส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ทักษะของผู้บริหารมีความคาดหวังสูง จะช่วยให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน6 ท้ังนี้ ต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีความมุ่งมั่นและจริงจังใน
การพัฒนางานในสถานศึกษาอย่างแท้จริงการท่ีสถานศึกษาจะมีภารกิจให้มีประสิทธิภาพได้มากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะท่ีเป็น ผู้บัง คับบัญชาและริ เริ่มงานต่างๆ                 
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ผู้บริหารต้องเป็นบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นๆท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ภารกิจต่างๆ สามารถด าเนินไปได้ด้วยความ
ราบรื่นและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษามากท่ีสุด และอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษาจะบังเกิด
ผลดีหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะต้องมีทักษะ
การบริหารงาน ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงาน เนื่องจากสถานศึกษาเป็นองค์กร
หลักในการจัดการศึกษา ความส าเร็จของผู้บริหาร สามารถพิจารณาได้จากประสิทธิภาพของการ

                                                             
4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ส านักนายกรัฐมนตรี , พระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) พุทธศักรำช 2545 
(กรุงเทพฯ:บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จ ากัด, 2542), 22-24. 

5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , “ส านักพัฒนาระบบบริหาร”(เอกสาร
ประกอบการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2540), 4. 

6  Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and Effective 
teachers (Boston: Allyn and Bacon, 1989), 82–83. 
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จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นๆ ดังนั้น องค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหารประการหนึ่ง ได้แก่ ทักษะของผู้บริหาร ซึ่งเกิดจากการน าความรู้ความช านาญมาด าเนินการ
จนท าให้เกิดประสิทธิผล ทักษะของผู้บริหารถือว่ามีความจ าเป็นต่อการศึกษา ซึ่ง แคทซ์ (Katz)       
ได้ศึกษาและ วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จ พบว่า นักบริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน ซึ่งอาจเกิดจากการฝึกฝน มิใช่บุคลิกภาพเฉพาะตน
หรือโดยชาติก าเนิด ได้แก่1)ทักษะด้านมโนภาพ 2)ทักษะด้านมนุษย์และ3)ทักษะด้านเทคนิค7 ต่อมา 
เดรคและโรว์(Drake and Roe) แสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารว่า ทักษะท่ีจ าเป็นในการ
บริหารสถานศึกษาควรมี 5 ด้าน คือ1)ทักษะด้านความรู้ความคิด 2)ทักษะด้านเทคนิค 3)ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน 4)ทักษะด้านมนุษย์ และ 5)ทักษะด้าน มโนภาพ8 ล๊อคและคณะ (Locke and 
others) พบว่า ความรู้และทักษะการบริหารเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการบริหารงาน9 ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะของผู้บริหารว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ งต่อการบริหารงาน และเมื่อ
พิจารณาสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเมืองหลวงมี
ปัจจัยท่ีต่างจากสถานศึกษาโดยท่ัวไปค่อนข้างมาก เช่น สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมี
องค์กรท่ีแตกต่างกันท าให้ผู้บริหารต้องใช้ทักษะในการบริหารงานท่ีสูงเพื่อให้การบริหารงานทุกด้านมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อค้นพบมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสืบไป  

 
ปัญหำของกำรวิจัย 

 จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน มีกรอบการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร  ผลท่ีรับ         
การประเมินคือ ผ่าน ได้ระดับดี9 แต่เมื่อพิจารณาตามด้านท่ีประเมินก็ยังพบจุดบกพร่องท่ีควรพัฒนา
ท้ัง 3 ด้านดังนี้ ด้านนักเรียน นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการท างานและนักเรียนบางส่วน

                                                             
7 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration” Harvard Business Review 

33, 1(January – February 1955), 33-42. 
8 Thelbert L. Drake and William H.Roe, The Principalship, 3 rd ed. (New York: 

Macmillan,1986), 30 
9 Edwin A. Locke and others, The Essence of Leadership  (New York : Lexington 

Books,1991), 53. 
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มีความสามารในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณน้อย ด้านครู ครูส่วนหนึ่งมีความ
ถนัดและเช่ียวชาญไม่ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ10  
 จากรายงานประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครตามสรุปผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART SCHOOL) ปีการศึกษา 2556 ท่ีมีกรอบ
การประเมิน 3 ด้านได้แก่ องค์ประกอบท่ีหนึ่งคือ ด้านการจัดการศึกษา หมายถึงการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของการบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ 
ด้านงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป องค์ประกอบท่ีสองคือ ด้านผลท่ีเกิดกับผู้เรียน และ
องค์ประกอบด้านท่ีสาม คือ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมของผล
การประเมินทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัดพบคณะผู้ประเมินให้
ข้อเสนอแนะว่า องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 1 ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
ควรพัฒนาครูด้านงานวิชาการอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จัดท าระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
งานวิชาการเพื่อให้การปฏิบัติไปในทางเดียวกัน องค์ประกอบด้านผลท่ีเกิดกับนักเรียน ตัวช้ีวัดท่ี 1 
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน ควรมีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ไข
สภาพการอ่านอย่างต่อเนื่อง จะท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านลดลงอย่างยั่งยืน ตัวช้ีวัดท่ี 2          
ควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายองค์ความรู้/สาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน แล้ว
สามารถน าไปเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ ตัวชี้วัดท่ี 3 นักเรียนคิด
คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาได้ ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มศักยภาพในการ คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และฝึกให้นักเรียนมีทักษะด้านการน าเสนอเพิ่มมากขึ้น และองค์ประกอบด้าน
การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตลักษณะและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ควรก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้มีคุณลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตามสถานท่ีศึกษาก าหนด มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ ตัวช้ีวัดท่ี 2 การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา ควรจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ11  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าส่ิงเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง กระบวนการต่างๆในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งทักษะผู้บริหารนับเป็นส่ิงหนึ่งท่ี

                                                             
10 ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 

“รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” 
2554. 

11 ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, “สรุปผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(SMART SCHOOL) ประจ าปี พ.ศ.2556,” 
มิถุนายน 2556. 
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ผู้บริหารน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่า  ทักษะของผู้บริหาร
เป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การก าหนดทิศทางความส าเร็จทางการศึกษาในอนาคตและศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการ
พัฒนาในระดับสากล  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม โดยผู้วิจัยมุ่งหวัง
ผลการวิจัยในครั้งนี้  จะท าให้ทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ว่าอยู่ในระดับใด และทราบ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะน าผลของ
การวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในระดับท่ีดีขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
1.เพื่อทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย       

เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
1.ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด 
2.แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม  สังกัดกรุงเทพมหานคร         

เป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยและเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์  ผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมุติฐานของ
การวิจัยไว้ดังนี้   

1. ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 
2. แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารของโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร      

มีหลายวิธี 
 
ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 

 การวิ จัยครั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ยมุ่ ง ศึกษา ใน ส่วน ท่ี เป็น ทักษะของ ผู้บริ หา ร  สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ ประกอบไป
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ด้วยดังนี้ 1)ทักษะด้านความรู้ความคิด 2)ทักษะด้านเทคนิค 3)ทักษะด้านการศึกษาและการสอน        
4)ทักษะด้านมนุษย์ 5)ทักษะด้านมโนภาพ ภายนอกโดยระบบจะยอมรับปัจจัยน าเข้า (input)             
มีกระบวนการเปล่ียนแปลง (process) และกลายเป็นผลผลิต (output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อม (context) ท้ังภายในและภายนอก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ นโยบาย
การศึกษา บุคลากร ทักษะของผู้บริหาร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ โดยผ่านกระบวนการ 
(process) ได้แก่ การบริหาร การเรียนการสอน การนิเทศ กลายเป็นผลผลิต (output) ได้แก่  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีกระบวนการท่ีต่อเนื่องกนั 
และยังมีปัจจัยท่ีเป็นบริบท (context) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารงานท้ังทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ตามแนวความคิดของ แคทซ์ และ คาห์น 
(Katz and Kahn) ดังแผนภูมิท่ี 1 
 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 
ท่ีมา   :  Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn, The  Social  Psychology  of  organization 
2nd  ed. ( New  York :  John  Wiley  &  Son, 1978), 20. 
 :  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคล ( กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์คุรุสภา, 2546 ), 34 – 76. 
 : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York: 
Macmillan, 1986), 29-30. 

กระบวนกำร(Process) 

-  การบริหาร 

-  การเรียนการสอน 

- การนิเทศ 
 

ผลผลิต(Output) 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 

- คุณภาพการเรียนการสอน 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

- นโยบายการศึกษา 

- บุคลากร 

 ทักษะของผู้บริหาร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 
 

สภำพแวดล้อม  ( context ) 
สภาพทางสังคม ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ทักษะของผู้บริหารนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารไว้ 
ซึ่งทักษะของผู้บริหารและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารต่างมีนักวิชาการหลายท่าน                
ไ ด้ให้แนวคิดท่ีแตกต่างกันไปส่วนการวิ จัยครั้ งนี้  ผู้วิ จัยไ ด้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิ จัย                
โดยมุ่งท่ีจะศึกษาทักษะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยทักษะของ
ผู้บริหารใช้แนวคิดของ เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วยทักษะท้ัง 5 ด้าน ท่ีครอบคลุม
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1)ทักษะด้านความรู้ความคิด 
(cognitiveskills) 2)ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) 3)ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
(educationaland instructional skills) 4)ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) และ 5)ทักษะด้าน  
มโนภาพ (conceptual skills) โดยสรุปมาเป็น ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของกำรวิจัย 
ท่ีมา: Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York: 
Macmillan, 1986), 29-30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะของผู้บริหำร 

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด 
2. ทักษะด้านเทคนิค 
3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 
4. ทักษะด้านมนุษย์ 
5. ทักษะด้านมโนภาพ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ตรงกัน  จึงได้ก าหนด          
นิยามศัพท์เฉพาะ  ดังนี้ 

 ทักษะของผู้บริหำร หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีใช้กระบวนการและกลยุทธ์           
ในการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจัดการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ           
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการฝึกฝนและพัฒนาเป็นประจ า ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน 
คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ความคิด ปัญญา ในการ
บริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของผู้บริหารท่ีสามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างทักษะด้านอื่นๆ 2) ทักษะด้านเทคนิค เป็นความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ
ผู้บริหาร ในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน และสามารถแนะน าหรือช้ีน าให้ผู้ อื่น
ปฏิบัติตามได้ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน เป็นความสามารถในการจัดการและการบริหาร
หลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับภารกิจ สังคม และชุมชน ทักษะด้านนี้มีความจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหาร ในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน เป็นผู้
มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการท่ีดี 4) ทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
รู้จักใช้คนให้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เข้าใจสภาพความแตกต่างของมนุษย์ สามารถสร้างระบบความ
ร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ ได้ 5) ทักษะด้านมโนภาพ เป็นความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ท้ังหมดในองค์กร มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ 
ภายในและภายนอกองค์กร 
 โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหำนคร หมายถึง  สถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอนต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ต้ังอยู่เลขท่ี 4  หมู่ท่ี 1    
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10160  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้ก าหนดขอบข่ายของการศึกษาไว้ดังนี้ คือ       
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ทักษะของผู้บริหำร 
ควำมหมำยของทักษะของผู้บริหำร 

 เดรค และโรว์ (Drake and Roe) ได้ให้ความหมายขอกทักษะของผู้บริหาร หมายถึง ทักษะท่ี 
ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิด ปัญญา ในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของ
ผู้บริหารท่ีสามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ12 

นิวแมน (Newman) ได้ให้ความหมายของ ทักษะการบริหารงาน (Administrative Skill) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร ในการท างานหรือกระท าให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางของ
องค์กรอย่างรวดเร็ว13 

สุณา อิสสาหาก ได้ให้ความหมายของ ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถ                
ในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง       
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้   
การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป14 

จักรกฤช สิงห์ศิลารักษ์ ได้ให้ความหมายของ ทักษะการบริหารงาน (Management Skills) 
หมายถึง ความสามารถทางพฤติกรรมในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหาร15 

                                                             

 12 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York 
: Macmillan; London : Collier Macmillan, 1986), 29 – 30. 
 13  William H. Newman, “Administrative action” The techniques of 
organization and management (Englewood Cliffs,N.J. : Prentice – Hall, Inc, 1963), 5. 
 14 สุณ า  อิ ส ส าห าก ,  ทั กษ ะก ำ รบ ริ ห ำ ร  [online] accessed 17 January 2016. 
http://gotoknow.org /blog/suna242/126541. 
 15 จักรกฤช สิงห์ศิลารักษ์, ทักษะกำรบริหำร [online] accessed 17 January 2016. 
http://ipad.edupolice.org/knowledge/jobMan1.ppt” 
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มัลลิกา ต้นสอน ได้ให้ความหมายของทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแสดง
พฤติกรรม หรือปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีความเช่ียวชาญ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ16 

สมคิด บางโม ได้ให้ความหมายของทักษะของผู้จัดการ หมายถึง ความรู้ความสามารถการใช้
ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ด าเนินไปสู่เป้าหมาย และส่งผลให้งานประสบ
ความส าเร็จ17 

จากความหมายของนักวิชาการได้เสนอไว้ สามารถสรุปเป็นความหมายของ ทักษะการบริหาร 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิด ปัญญา ในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะ
ของผู้บริหารท่ีสามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ  ท าให้          
การท างานหรือกระท าให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็ว  และถูกต้องโดยใช้
ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ท่ีมีอยู่โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้การ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักกำรและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทักษะของผู้บริหำร 

การบริหารงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการศึกษา หรือการบริหารงานด้านอื่น ๆ 
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีของ แคทซ์ (Katz) ท่ีเรียกว่า ทฤษฎี 3 ทักษะ ของ แคทซ์ (Katz’s Three skills 
Theory) ซึ่งเขาได้อธิบายทฤษฎีไว้ว่าทักษะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารมีอยู่ 3 ทักษะ คือ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) เป็นทักษะท่ีผู้บริหารท างานกับส่ิงของ ผู้บริหารท่ี
ใช้ความรู้ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบริหาร เป็นทักษะเทคนิค
ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ  จากประสบการณ์ จนท าให้ผู้บริหารเกิดความ
ช านาญในการบริหารงาน เช่น การท าทะเบียนนักเรียน การจัดท างบประมาณการวางแผนอาคาร
สถานท่ี การจัดช้ันเรียน เป็นต้น ในปัจจุบันถือว่าทักษะทางเทคนิคท่ีส าคัญของผู้บริหารประกอบด้วย 
ทักษะด้านการวางแผน (planning skills) ทักษะทางด้านกระบวนการกลุ่ม และการติดต่อส่ือสาร
ค ว าม ห ม าย  ( group process and communication skills)  ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น กา ร จั ดก าร 
(management and organizational skills) เป็นต้น 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นทักษะท่ีผู้บริหารต้องเกี่ยวข้องกับคน และไม่ใช่
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ แต่เป็นทักษะท่ีผู้บริหารสามารถท างานกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดย
                                                             

 16 มัลลิกา ต้นสอน, กำรจัดกำรยุคใหม่ Modern Management (กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์
เน็ท, 2545), 19. 
 17 สมคิด  บางโม, องค์กำรและกำรจัดกำร (กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด,2550),76. 
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ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างขวัญก าลังใจในการท างานรู้วิธี
สร้างทีมงาน เพื่อให้การบริหารส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ทักษะเทคนิคเป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้ องกับวัตถุ
ส่ิงของ ส่วนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานกับคนเป็นส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคัญท่ีสุด ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเอง จะต้องรู้จักตนเอง มีความมั่นใจ มั่นคงในอารมณ์ จะต้อง
รู้จักและพยายามเข้าใจผู้อื่น และต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับการงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
และความสนใจของบุคคลนั้น ๆ  

3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นทักษะของผู้บริหารท่ีจะมอง
ภาพรวมขององค์กร จากองค์ประกอบย่อย ๆ ภายในองค์กร สามารถมองเห็นและเข้าใจในความ
ซับซ้อนภายในองค์กร สามารถท่ีจะผสมผสานเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้เข้ามาช่วยเหลือ  ซึ่ง
กันและกัน และความสามารถท่ีจะมองเห็นจุดด้อยขององค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ  ภายใน
องค์กร นอกจากนี้จะต้องเห็นภาพว่าภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ธุรกิจอื่น ๆ ด้าน
นโยบาย สังคม การเมือง ชุมชน และการพัฒนาของประเทศอย่างไร 

แคทซ์ (Katz) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทักษะด้านเทคนิคมีความส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้บริหาร
ระดับต่ า แต่เมื่อการบริหารจัดการระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ การใช้ทักษะการบริหาร ทักษะด้านเทคนิคมี
ความส าคัญลดลง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้บริหารนั้นต้องมีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่งทักษะด้านเทคนิค สามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เมื่อมองการบริหารไปถึงระดับสูงพบว่า ทักษะด้านเทคนิค ไม่เหลืออยู่เลยหรือ
เหลืออยู่แต่น้อยมาก 

ทักษะด้านมนุษย์ คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความจ าเป็นมากใน ทุกระดับ
ของการบริหาร และมีผลการศึกษาสนับสนุนดังนี้ 

1. ทักษะด้านมนุษย์ มีความส าคัญมากส าหรับหัวหน้าโฟแมน ซึ่งเป็นผู้ต้องลงไปสัมผัส
โดยตรงกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผู้บริหารระดับกลาง ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการส่ือสารภายในองค์กรให้มากขึ้น 
3. ผู้บริหารระดับสูงสุด ต้องเข้าใจตนเองและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และเข้าใจใน

ความสัมพันธ์ของมนุษย์18 
 แฮริส (Harris) ได้พัฒนาทฤษฎี 3 ทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L.Katz) ให้

สามารถใช้งานได้ ง่ายกว่า และใช้ได้กับงานหลาย ๆ ด้าน โดยมีรายละเอียดของทักษะดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะทางด้านมโนภาพ (conceptual skill) ประกอบด้วย การมองเห็นภาพพจน์โดยรวม 

การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การสังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การรู้จักใช้ค าถาม 

                                                             

 18 Robert L. Katz, “Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 
(September - October 1974) : 1 – 12. 
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 2. ทักษะทางด้านมนุษย์ (human skill) ประกอบด้วย การรู้จักสังเกต  เข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
รู้จักสัมภาษณ์  รู้จักน าการอภิปราย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และสามารถสะท้อนความรู้สึกและ
ความคิดออกมา 

 3. ทักษะทางด้านเทคนิค (technical skill) ประกอบด้วย การรู้จักฟัง พูด อ่าน เขียน 
จัดล าดับเรื่อง การสาธิต เขียนแผนภูมิ วาดภาพ ค านวณได้ และเป็นประธานในท่ีประชุมได้19 

 เดรค และโรว์ (Drake and Roe) ได้เสนอว่า ทักษะท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษาควรมี 
5 ทักษะ ดังนี้  

 1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitive skills) ได้แก่ ความสามารถในการใช้ความรู้
ความคิด ปัญญา ในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของผู้บริหารท่ีสามารถพัฒนาได้ และเป็น
ส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ 

 2. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) ได้แก่ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ของผู้บริหาร ในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีในการปฏิบัติงาน และสามารถแนะน าหรือช้ีน าให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามได้ 

 3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ( instructional skills) ได้แก่ ความสามารถในการ
จัดการและการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับภารกิจ สังคม และชุมชน ทักษะ
ด้านนี้มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนการสอน เป็นผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการท่ีดี 

 4. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักใช้คน
ให้ปฏิบัติงานในโรงเรียน เข้าใจสภาพความแตกต่างของมนุษย์ สามารถสร้างระบบความร่วมมือ
ระหว่างผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้ 

 5. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่าง ๆ ท้ังหมดในองค์กร มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในและภายนอก
องค์กร20 

บาร์ทอล และมาติน (Bartol and Martin) กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีดีนอกจากต้องมีความรู้ดีเป็น
พื้นฐานแล้วยังต้องมีทักษะ (skill) ในการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ คือ 

                                                             

 19 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education ( Englewood Cliff : Hall, 
Inc., 1985)   33 – 42. 
 20 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York 
: Macmillan; London : Collier Macmillan, 1986), 29 – 30. 
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1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ความสามารถของผู้บริหารท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ความช านาญด้านบัญชี การเงิน 
การผลิต เครื่องจักร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) คือ ทักษะท่ัว ๆ ไป เป็นความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถท างานได้ทุกสถานภาพ การจูงใจ การส่ือสารท่ีดี มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
สามารถปฏิบัติงานได้ดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 3. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) คือ ความสามารถในเชิงคิดวิสัยทัศน์ การมอง
ภาพรวม ท้ังในปัจจุบันและอนาคตขององค์การ21 

 เฮอร์เซ่ย์ และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard) กล่าวว่า ทักษะการบริหารท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในกระบวนการบริหาร คือ ทักษะด้านเทคนิค ( technical skill)  ทักษะด้านมนุษย์               
(human  skill)  และทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) ท้ัง 3 ทักษะ ส่งผลให้งาน
ประสบความส าเร็จ ทักษะด้นความคิดเหมาะส าหรับผู้บริหารระดับล่าง เป็นความสามารถในการใช้
ความรู้ วิธีการเทคนิค เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับภาระหน้าท่ีโดยเฉพาะ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์  
การศึกษา และการฝึกอบรม โดยเฉพาะหัวหน้าท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแล เพราะเป็นกลุ่มท่ีต้องการ
พัฒนาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเทคนิคและพนักงานประเภทอื่น ๆ ให้มีความ
ช านาญเฉพาะ ส่วนทักษะด้านความรู้ความคิดเหมาะส าหรับผู้บริหารระดับสูง เพราะการบริหารงาน
ในระดับนี้ในองค์การไม่ต้องการรู้เฉพาะขั้นตอนการท างาน และการปฏิบัติ แต่เน้นประสิทธิผลท่ีเกิด
ขึ้นกับองค์การและการท าให้องค์การในภาพรมประสบความส าเร็จ การใช้ทักษะด้านเทคนิค และ
ทักษะด้านความคิดรวบยอดจะใช้มากหรือน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการบริหารงานของผู้บริหาร 
แต่ผู้บริหารท้ังมวลต้องใช้ทักษะด้านมนุษย์ในการบริหารประกอบกันด้วย ทักษะด้านมนุษย์เป็นทักษะ
ท่ีจ าเป็นท่ีสุด มีความส าคัญมากกว่าสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความเด็ดขาด ความแน่วแน่ ความรู้
หรือทักษะเกี่ยวกับการท างาน เพราะงานจะไม่ประสบผลได้หากขาดความสามารถในการท า งาน
ร่วมกับผู้อื่น22 

เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
สามารถประมวลได้จากการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ซึ่งทักษะดังกล่าวประกอบด้วย  

                                                             

 21 Kathryn M. Bartol and David C. Martin, Management, 2nd ed. (New York : 
Mcgraw-Hill, Inc, 1994), 16. 
 22  Paul Hersey and Kenneth H.Blanchard, Management of Organizational 
Behavior : Utilizing Human Resources, (Englewood cliffs : Prentice Hall, 1993), 8. 
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1. ทักษะด้านเทคนิค (technical Skill) เป็นทักษะท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจ มีความรู้  ความ
ช านาญ ในกระบวนการ วิธีการด าเนินการ ตลอดจนขั้นตอน แนวทาง และเทคนิค ด้านการศึกษา 
ทักษะด้านเทคนิคไม่ใช่ทักษะด้านการสอน แต่เป็นเทคนิคท่ีครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะด้าน 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนการก าหนดตารางการ
ก่อสร้าง และการส ารวจรักษา เป็นต้น ทักษะด้านเทคนิคมีความส าคัญกับผู้บริหารมาก และมีบทบาท
ในผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก หรือระดับผู้ควบคุมดูแล ทักษะด้านเทคนิคท่ีดีต้องมีความสัมพันธ์กับ
การช้ีแนะและการแนะน า 

 2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเป็นทักษะท่ีผู้บริหารจะต้องรู้จักตนเอง มีความมั่นใจ มั่นคงในอารมณ์ จะต้องรู้จักและพยายาม
เข้าใจผู้อื่น ลักษณะของผู้บริหารท่ีแสดงถึงความโอบอ้อมอารี เป็นเครื่องมือส าหรับผู้น าในการสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน มีภาวะผู้น ารู้วิธีสร้างทีมงาน เพื่อให้การบริหารส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย หรือพัฒนาทัศนคติ การท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ ทักษะด้นมนุษย
สัมพันธ์เป็นทักษะท่ีส าคัญต่อการบริหารงานและมีบทบาทต่อผู้บริหารโรงเรียนทุกระดับ เป็นทักษะ  
ท่ีเอื้อให้งานบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ  

 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน
ในการมองภาพรวมของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน ท้ังด้านโครงสร้าง เข้าใจในความซับซ้อนภายใน
องค์กร สามารถท่ีจะผสมผสานระบบงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ เซอร์จิโอวานนี ยังกล่าวอีก
ว่า การพัฒนาทักษะด้านความคิดรวบยอดมีความส าคัญเท่า ๆ กับการมีความรู้และการใช้ทฤษฎี     
การบริหาร การรู้พฤติกรรมมนุษย์ ปรัชญาการศึกษา23 

 เสตียร์ (Steer) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จต้องแสดงออกถึงทักษะ 3 แบบ     
ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical Skill) เป็นความสามารถท่ีผู้บริหารมีความช านาญในการใช้
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการ และเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึงความรู้ ความช านาญด้านการเงิน
การบัญชี รู้ขั้นตอนการผลิต ทักษะด้านนี้ เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงของ 

 2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นทักษะท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการท างาน
ร่วมกับคน เข้าใจธรรมชาติของคน สามารถจูงใจคน ให้ร่วมกันท างาน สามารถท างานเป็นทีม ท าให้
องค์การมีการท างานกลุ่ม 

                                                             
23  Thomas J. Sergiovanni, Education Governance and Administration 

(Englewood Cliff, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1980) 72 – 74. 
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 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร    
ท่ีเข้าใจ รู้ข้อมูลต่าง ๆ ในองค์การสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จ24 

 กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จต้องมีทักษะพิเศษส าหรับการ
บริหาร คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการวินิจฉัย 
และทักษะด้านการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical Skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นท่ีท าให้งานบรรลุผลส าเร็จเป็น 
ความสามารถในการวางแผน การท าโครงการ การเงินการบัญชี การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ผู้บริหารจ านวนมากโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างจะใช้ทักษะด้านนี้ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (interpersonal skill) เป็นทักษะการบริหารท่ีผู้บริหารใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ท้ังภายในและภายนอกองค์การหากวิเคราะห์การใช้เวลาของผู้บริหารพบว่า 
ผู้บริหารใช้เวลา 59% ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ใช้เวลา 6% ในการโทรศัพท์และใช้เวลา 3% ใน
การเดินทาง ซึ่งจากเวลาเหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีเห็นได้ชัดว่า ผู้บริหารใช้เวลาส่วนมากในการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคล ผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการใช้ทักษะนี้ในการติดต่อส่ือสาร การสร้างความเข้าใจท่ี
ดี เจรจา การบรรยาย การประสานงานกันท้ังภายในและภายนอกองค์การ ผู้บริหารท่ีมีทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์มากจะประสบความส าเร็จมากกว่าผู้บริหารท่ีมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์น้อย 

 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) เป็นความสามารถในการคิด เกี่ยวกับ
การเข้าใจถึงผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในองค์การ การมองเห็นความเหมาะสมหรือ
ความไม่เหมาะสมของส่วนต่าง ๆ ในองค์การ และสามารถคาดคะเนทิศทางท่ีจะพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จ 

 4. ทักษะด้านการวินิจฉัย (Diagnostic skill) เป็นทักษะความสามารถของผู้บริหารท่ีสามารถ
เข้าใจรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ หรือแยกประเด็นแต่ละส่ิงภายในองค์การ การเข้าใจเหตุการณ์
มองเห็นปัญหาโดยการศึกษารายละเอียด หรือท่ีมาท่ีไปของงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ    
ว่าจะท าอย่างไรให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (analytic skill) เป็นทักษะท่ีคล้ายกันกับทักษะการตัดสินใจท า
ให้ทักษะการวินิจฉัยมีความสมบูรณ์ เป็นความสามารถในการระบุรายละเอียดส าคัญในสถานการณ์

                                                             
24 Richard M. Steer, Managing Effective Organization : An Introduction 

(Boston : Division of wadsworth,Inc.,1985), 33 – 35. 
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หนึ่ง ๆ  และสามารถเช่ือมโยงรายละเอียดเหล่านั้นของผู้บริหารท่ีเข้าใจ รู้ข้อมูลต่างๆ                   แยก
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อสรุปเหตุการณ์ว่าต้องท าอะไร25 

 วิโรจน์ สารรัตนะ แบ่งผู้บริหารแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบต่อ
องค์การท้ังหมด  2) ผู้บริหารระดับกลางรับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับต้นท่ีอยู่ใต้สังกัด และ3) ผู้บริหาร
ระดับต้นรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานในสังกัด และได้กล่าวถึง ทักษะทางการบริหารว่า การบริหารอาศัย
ทักษะท่ีส าคัญ 3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) ทักษะเชิงมนุษย์ (human skills) 
และทักษะเชิงมโนทัศน์ (conceptual skills) 

 1. ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือวิธีการ
เฉพาะ 

 2. ทักษะเชิงมนุษย์ (human skills) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างานกับคนอื่นหรือเข้ากับ
คนอื่นได้ดี สังเกตได้ว่า ทักษะเชิงเทคนิค การท างานกับส่ิงของในขณะท่ี ทักษะเชิงมนุษย์ท างานกับ
คน 

 3. ทักษะเชิงมโนทัศน์ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถในการมององค์การโดย
ภาพรวมกับความสัมพันธ์กับภายนอกเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ขององค์การ การส่งผล
ต่อกันและความรู้ท่ีสามารถจะวินิจฉัย ประเมินปัญหาต่าง ๆ26 

 พยอม วงศ์สารศรี กล่าวถึงทักษะด้านการจัดการไว้ 3 ทักษะ คือ 
 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) เป็นความสามารถของผู้บริหารท่ีสามารถเป็นท่ี

ปรึกษา สาธิตวิธีการต่าง ๆ เป็นการมุ่งจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท างานท่ีใช้ฝีมือ 
 2. ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) เป็นการจัดการท ากับมนุษย์โดยตรง การใช้วิธีการต่างๆ 

จูงใจให้สมาชิกในองค์การอยากท างาน มีวิธีการท่ีสามารถโน้มน้าว เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีร่วมงานในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 

 3. ทักษะด้านความคิด (conceptual skills) เป็นความสามารถในการมององค์การใน
ภาพรวม เป็นการพิจารณาหน้าท่ีต่าง ๆ ในองค์การ และผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกท่ีมีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการแปรเปล่ียนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะส่ิง
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญ ต่อกระบวนการตัดสินใจ ของฝ่ายจัดการเป็นอย่างยิ่ง27 

                                                             

 25 Ricky W. Griffin, Management (Boston : Houghton Mifflin Company, 1984),  
18 – 21. 
 26 วิโรจน์ สารรัตนะ, กำรบริหำร : หลักทฤษฎี ประเด็นทำงกำรศึกษำ และบทวิเครำะห์
องค์กำรทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545), 5. 
 27 พยอม วงศ์สารศรี, องค์กำรและกำรจัดกำร (Organization & Management) . 
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด, 2542), 57 – 58.  
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 บูรชัย ศิริมหาสาคร กล่าวถึงทักษะกาบริหารว่า ผู้บริหารจะท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์ ต้องมีทักษะของผู้บริหารหรือความสามารถ 3 อย่างคือ เก่งงาน เก่งคนและเก่งคิด ผู้บริหารท่ี
เก่งจะต้องมีทักษะความช านาญ 3 ด้านเรียกว่า “THC” ได้แก่ 

 1. ทักษะด้านเทคนิควิธี (technical skills) คือ ความสามารถ ความรอบรู้ เช่ียวชาญงาน 
หน้าท่ี เช่น ถ้าเป็นทหารก็มีความช านาญในการใช้อาวุธ ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความรู้เรื่อง
หลักสูตร แผนการสอน เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าเป็นผู้จัดการบริษัทมีความช านาญ หรือ 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการบริหารงาน ผู้บริหารท่ีมีความสามารถด้าน
เทคนิควิธีนี้ จัดเป็นผู้บริหารท่ี “เก่งงาน” 

 2. ทักษะ ด้านมนุษยสัมพันธ์  (human skills)  คือ  ความสามารถในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีภาวะผู้น าหรือความสามารถในการใช้คน การจูงใจคนให้ร่วมมือกันท างาน สร้าง
ทีมงาน ผู้บริหารท่ีมีความสามารถในด้านนี้จัดเป็นผู้บริหารท่ี “เก่งคน”   

 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) คือ ความสามารถของผู้บริหารในการมี
วิสัยทัศน์ (vision) คิดวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์และสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารท่ีมีความสามารถด้านนี้ 
จัดเป็นผู้บริหารท่ี “เก่งคิด” ได้แก่ คิดวางแผน คิดริเริ่ม คิดตัดสินใจ และมีวิสัยทัศน์28 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวว่า การท่ีจะเป็นผู้น าท่ีดีได้นั้นต้องมีความสามารถหลาย ๆ ด้าน
หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้น าท่ีดีต้องมีทักษะ 3 ประการ คือ 

 1. ทักษะทางวิชาการ (technical skill) เป็นความสามารถของผู้น าท่ีมีความรู้ทางวิชาการ 
เพื่อเข้าใจลักษณะทางวิชาการของงานท่ีด าเนินอยู่ในองค์การ และในฐานะท่ีเป็นผู้นิเทศงานจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้และใช้เครื่องมือได้อย่างช านาญ 

 2. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ (human  skill) ได้แก่ ทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการท างานกับคน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตระหนักในความรู้สึก ความเช่ือ เจตคติ ของผู้น าท่ีมีต่อผู้อื่น และยอมรับถึงความ
แตกต่างในส่ิงเหล่านี้ระหว่างผู้น า กับคนงาน เมื่อผู้น าเข้าใจและยอมรับในความเช่ือและทักษะท่ี
แตกต่างกันไป ผู้น าจะมีทักษะด้านนี้มากขึ้นเข้าใจผู้อื่น และจะส่งผลให้ผู้น าสามารถส่ือความหมาย
ความคิดไปยังผู้อื่นได้ดีกว่า ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้น า ไม่สามารถแยก
ออกจากตัวผู้น าได้   

 3. ทักษะทางความคิดรวบยอด (conceptual skill) ได้แก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้น าสามารถ
มองเห็นบางส่ิงบางอย่างหรือท้ังหมดในภาพรวมขององค์การ มีความคิดรวบยอดท่ีดี สามารถมองเห็น
แต่ละส่วนท่ีจะท าประโยชน์ และท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับองค์การ การมองเห็นบทบาทของ
                                                             

 28 บูรชัย ศิริมหาสาคร, ผู้น ำพันธุ์แท้ ชุดมุมบริหำรสู่กำรเป็นผู้น ำ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์แสงดาว, 2549), 88 – 89. 
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องค์การในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในชุมชนในฐานะเป็นผู้น าต้องมีทักษะดังกล่าวเพื่อ
สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด สามารถพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจ29 

 สุดา ทัพสุวรรณกล่าวว่า ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะความเป็นผู้น า 3 ด้าน คือ  1. ทักษะทางด้าน
การมองเห็นการไกล (conceptual skill) เป็นทักษะทางด้านการรับรู้ และเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง ทะลุปรุโปร่ง รวมทั้งสามารถท่ีจะคาดคะเนได้ ถึงส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปอีกได้
อย่างถูกต้อง  2. ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relationship skill) เป็นทักษะทางด้าน
ความสามารถในการติดต่อคบหากับคนท่ัวไป เป็นผู้สร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู 3. ทักษะทางด้าน
เทคนิค (technical skill) คือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงานท่ัวๆ ไป เป็นทักษะเฉพาะแต่ละงาน ผู้น า 

ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคในทุก ๆ เรื่อง เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่จ าเป็นต้องสอน
ได้ทุกวิชา แต่ต้องเข้าใจปรัชญา วัตถุประสงค์ วิธีการสอนอย่างกว้างๆ30 

 สุเทพ เชาวลิต กล่าวว่า ทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้นของนักบริหารท่ีต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง คือ 1. ทักษะทางด้านการคิด (conceptual skill) เป็นการคิดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้กับตนเอง
และองค์การ การคิดเชิงกลยุทธ์ ทิศทางขององค์การท่ีก้าวต่อไปในอนาคต  2. ทักษะทางด้านมนุษย
สัมพันธ์ (human skill)  และเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจธรรมชาติของคน       
เพื่อบรรลุเป้าหมายการท างานโดยผ่านทีมงาน หรือผู้ร่วมงานอย่างชาญฉลาด  3. ทักษะทางด้าน
เทคนิคการปฏิบัติงาน (technical skill) เป็นความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบั ติการ เทคนิค
กระบวนการบริหารและการจัดการ การมอบหมายกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา31 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีทักษะในการจัดการ และล าดับขั้นของ
องค์การ (managerial skills and the organizational hierarchy) ประกอบด้วย 

 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) คือ ความรู้และความช านาญในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานด้วยเครื่องมือ และเทคนิค
พิเศษ เช่น ช่างกล ท างานด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรมีความสามารถท่ีจะสอนการใช้
เครื่องมือ  

 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relationship skill) ซึ่งหมายถึง การท างานร่วมกับ
บุคคล การร่วมมือกัน การท างานเป็นทีม การสร้างสรรค์บรรยากาศในการท างาน ความรู้สึกมั่นใจและ
มีอิสระของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 
                                                             

 29 ชาญชัย อาจินสมาจาร, ศิลปะกำรเป็นผู้น ำ (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, 2548),      
17 – 20. 
 30 สุดา ทัพสุวรรณ, เอกสารประกอบการสอน  “หน้าท่ีผู้น าในการบริหารการศึกษา” 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544), 24. 
 31 สุเทพ เชาวลิต, นักบริหำรทันสมัย (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 2549),21 – 22. 
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 3. ทักษะทางด้านการคิด (conceptual skill) คือ ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของ
องค์ประกอบท่ีส าคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  

ทักษะด้นการออกแบบ (design skill) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาในแนวทางท่ี
เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงขององค์การผู้บริหารต้องมีความสามารถ
มากกว่า การมองเห็นปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะในการหาวิธีแก้ไขปัญหาในการท างาน32  

 สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
การศึกษามืออาชีพว่าผู้บริหารต้องมีทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ( skill and 
abilities) 

 1. ความรู้ความสามารถในเชิงวางแผน (planner) การก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ การ
ควบคุมและติดตามงานจัดระบบงานและการประเมินผล 

 2. มีความรู้ความสามารถในเชิงผู้น า (leadership) มีทักษะและความรู้เรื่องการก าหนด 
วิสัยทัศน์ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคน 

 3. ความรู้ความสามารถในการเป็นนักการจัดการ (manager) เป็นการระดมทรัพยากร 
บริหารการท้ังมวลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อ
เสาะแสวงหาความรู้ นวัตกรรมและรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

 5. การเป็นนักประสานงานและการประสานประโยชน์ (coordinator and collective 
bargaining) เช่น มีความรู้ความสามารถในการประชุม การบริหารงานในเชิงคณะกรรมการ 

 6. มีความรู้ความสามารถในเชิงส่ือสาร และมนุษยสัมพันธ์ (communication skills) ได้แก่
ความรู้ทักษะในการใช้ภาษา นอกเหนือจากภาษาไทยแล้วจะต้องรู้ภาษาท่ีสอง (ภาษาอังกฤษ) และใช้
งานได้เป็นอย่างดี 

 7. มีความรู้ความสามารถในใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ( technological skills) 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ word และ program ต่าง ๆ การใช้ internet และ IT ทุกประเภท 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาข้อมูลข่าวสาร 

 8. เป็นผู้มีพลังและศักยภาพท่ีจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไม่จ ากัด (energetic) ซึ่งจะ
น าไปสู่การทุ่มเท การระดมก าลังความคิด ก าลังกายและก าลังใจมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง33 
                                                             

 32 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์กำรและกำรจัดกำร (กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเทกซ์, 
2539), 13 – 14. 

33 สถาบันพัฒนาผู้บริหาร, “กลยุทธ์ ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ”  (เอกสารการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 9 – 10. 
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 สุเทพ เชาวลิต ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ว่าต้องมีคุณลักษะ 
ประกอบด้วย 

 1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (thinking skill) เป็นการใช้สมอง ใช้ความสามารถท่ีจะคิด
แก้ปัญหาเอง ตัดสินใจด้วยตนเองได้รู้จักการคิดนอกกรอบ ( think out of the box) เป็นไม่ใช้
กฎระเบียบเป็นอุปสรรคในการท างานแต่ในขณะเดียวกันสามารถท างานได้ส าเร็จโดยไม่ผิดระเบียบ  

 2. การวางแผน (planning) เป็นผู้วางแผนได้ทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแผนท่ี
เป็นทิศทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมายให้ได้ส าเร็จ 

 3. การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achieving result) บุคลากรภาครัฐจะต้องเป็นบุคลากรท่ี
มุ่งมั่นในความสัมฤทธิ์ผลของการท างาน ต้องเป็นนักกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ มีการวางแผนท่ีดี 
การเลือกวิธีการท างาน  และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

 4. การจัดการทรัพยากร (managing resources) บุคลากรภาครัฐต้องเป็นผู้มีทักษะในการ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในองค์การ ไม่เอาข้อจ ากัดของทรัพยากรทางการบริหารมาเป็น
อุปสรรคในการบริหาร สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ทักษะในการส่ือสาร (communication) เป็นทักษะการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดี
ต่อกัน บุคลากรของภาครัฐต้องมีความสามารถในทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

 6. ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (integrity) ต้องค านึงถึงสามัญส านึกท่ีสังคมยอมรับบนพื้นฐาน
ของกฎหมาย การมีพฤติกรรมของคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมี
ความมั่นคงในอารมณ์ ความน่าเช่ือถือจะมีมากขึ้น ความศรัทธาจะเกิดตามมา 

 7. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) คือต้องทันโลกทันเหตุการณ์ มี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา มีความสนใจในความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
เทคโนโลยีตลอดเวลา มีการพัฒนาองค์ความรู้และน าองค์ความรู้มาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง
และขยายสู่เพื่อนร่วมงาน สามารถปรับปรุงพัฒนาการท างานอย่างได้ผล 

 8. การมุ่งเน้นการให้บริการ (customer service oriented) ต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการและพัฒนาคุณภาพงานตลอดเวลา สามารถสร้างความประทับใจในการให้บริการ 

 9. สามารถรับการตรวจสอบได้ (accountability) การท างานท่ีสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา โดยสามารถช้ีแจงเหตุผล ตอบปัญหา แนวทางในการแก้ไข พร้อมท่ีจะรับผิดชอบจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

 10. การตัดสินใจ (decision making) ต้องเป็นการตัดสินใจบนฐานของข้อเท็จจริงท่ีมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติส าคัญของบุคลากร
ภาครัฐ 
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 11. การปรับตัว (adaptability) ต้องมีคุณสมบัติท่ีจะต้องมีการต่ืนตัว กระฉับกระเฉงการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก พัฒนาระบบการท างานตลอดเวลา ให้สามารถเข้าได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 12. จริยธรรม (ethic) ต้องเป็นผู้ท างานสุจริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง รักษาเกียรติ
ของอาชีพ 

 13. ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (technical and professional) บุคลากรจ าเป็นต้องมี
ความรู้หลายด้าน และยังต้องมีความรู้เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีรู้เฉพาะรู้จริง 

 14, การแก้ปัญหา (problem solving) คือการรู้จักแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคลากร 

 15. การประชาสัมพันธ์ (collabolativeness) การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจะ
ส่งผลให้การท างานร่วมกับบุคคลอื่น ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันได้อย่างราบรื่น 

 16. ความสามารถในการบริหาร จัดการข้อมู ล  ( information management)  คือ 
ความสามารถในการส่งข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาดมีทักษะในการรับข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 17. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (computer literacy) โลกสมัยใหม่และอนาคต 
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการ จึงต้องมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 18. การพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (readiness for change) เป็นบุคคลท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง34 

 ทักษะด้ำนควำมรู้ควำมคิด (cognitive skills) 
 เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านความรู้

ความคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะพัฒนาได้และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะใน
ด้านอื่นๆผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพได้ถ้าปราศจาก
ความรู้และไม่สามารถใช้และเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารต้องมีความช านาญ และมีคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อ
การบริหาร ซึ่งความรู้ท่ีผู้บริหารโรงเรียนควรมีนั้น ได้แก่ ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนด้าน
ระเบียบและกฎหมาย ความรู้ในทางท่ีมีความหมายอย่างสร้างสรรค์  เป็นท่ีเช่ือกันว่าการบริหาร
การศึกษาจะมีประสิทธิภาพการศึกษาด้านหลักการและทฤษฏีการบริหาร และความรู้ด้านระบบการ
บริหารของชาติ ซึ่งการบริหารงาน ผู้บริหารจ าเป็นต้องคิดไปทุกวันเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์และ
เหตุผลท่ีต้องคิดนั้นอาจเนื่องจากงานท่ีเพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธีท างานเพื่อสามารถท าได้ทัน
                                                             

 34 สุเทพ เชาวลิต, กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 
2549), 25 – 30. 
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ตามก าหนดและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้ต้องคิดก้าวไปไกลกว่านั้น เพื่อให้งานสัมพันธ์กับ
ระบบดังกล่าว35  

 ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆได้กล่าวว่า ในการคิด บุคคลจ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานหลาย
ประการในการด าเนินการคิด เช่น ความสามารถในการจ าแนก ความสามารถในการจัดกลุ่ม 
ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมข้อมูลและต้ังสมมติฐาน ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วมีการจัดทักษะ การ
คิดไว้ 2 ระดับ ได้แก ่

 1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญคือ ทักษะการส่ือสารได้แก่ การฟัง การจ า การอ่านการ
รับรู้ การดึงความรู้ การจ าได้ การใช้ความรู้ การอธิบาย การท าความกระจ่าง การบรรยายการพูด การ
เขียน และการแสดงออก และทักษะท่ีเป็นแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานท่ัวไปได้แก่การสังเกต การส ารวจ 
การต้ังค าถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การตีความการเช่ือมโยง การใช้เหตุผล การระบุ 
การจ าแนกความแตกต่าง การจัดล าดับ การเปรียบเทียบ การอ้างอิง การแปลความ การขยายความ 
และการสรุปความ 

 2. ทักษะการคิดขั้นสูง ท่ีส าคัญมีดังนี้ การนิยาม การผสมผสาน การสร้าง การปรับโครงสร้าง 
การหาความเช่ือพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผนการท านาย 
การตั้งสมมติฐาน การก าหนดเกณฑ์ การประยุกต์ การทดสอบสมมติฐานและการพิสูจน์36 

 ดังนั้น ทักษะความรู้ความคิด เป็นทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จโดยใช้ความรู้ ความคิดและปัญญานั้นท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการศึกษาอาจเป็น
การศึกษาจากต ารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอภิปรายร่วมกับคน
อื่น การเรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและน าความรู้ ท่ีได้
เหล่านั้นมาพัฒนาความคิด เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติงานท่ีดีกว่าอยู่เสมอ 

 ทักษะด้ำนเทคนิค (technical skills) 
 นักวิชาการหลายท่านท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิค 

เนื่องจากทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะท่ีส าคัญมากเช่นกัน การท่ีผู้บริหารจะสามารถบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้เข้าเป็นองค์ประกอบด้วยเพื่อน ากลยุทธ์และวิธีการ
ต่างๆ เข้าสอดแทรกเพื่อให้การบริหารงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิคเป็นความ สามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ 
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ วิธีท า เทคนิคเฉพาะอย่าง และการใช้เครื่องมือต่างๆ ท่ีจะเป็นส าหรับ
                                                             

 35 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York: 
Macmillan, 1986), 29-30. 
 36 ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ, “การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด” (วารสาร วิชาการ 
26 กรกฎาคม–ตุลาคม 2540), 45-47. 
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การปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติการศึกษาเพิ่มเติม และการฝึกอบรม 
เพราะความสามารถของผู้บริหารท่ีเกิดจากความช านาญนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถฝึกฝนได้37 

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni)กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค หมายถึงทักษะท่ีผู้บริหารมีความ
เข้าใจวิธีการ กระบวนการและเทคนิคด้านการศึกษา ทักษะด้านเทคนิคไม่ใช่ทักษะด้านการสอนแต่
เป็นทักษะท่ีครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะอย่าง เช่น การเงิน การบัญชีการจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ก่อสร้าง และการส ารวจรักษา เป็นต้น38 

 แฮร์ริส (Harris) ได้น าทักษะด้านเทคนิคของแคทซ์ (Katz)มาขยายความว่า ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skills) ไ ด้แก่  การพูด (speaking) การเขียน (writing)การอ่าน ( reading) การฟัง 
(listening) การจัดล าดับเรื่อง(outlining) เขียนแผนภูมิ(graphing) วาดภาพ(sketching) การค านวณ 
(computing) และเป็นประธานท่ีประชุม(chairing a meeting)39 

 โบวี่และคณะ(Bovee and Others)มีแนวคิดว่า ทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะท่ีต้องใช้
เครื่องมือ เทคนิค และความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลาโดยการศึกษาและปฏิบัติในหน้าท่ีรับผิดชอบ40  

 ฮอร์ เชย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไ ด้กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านเทคนิค         
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับภาระหน้าท่ีโดยเฉพาะซึ่ง
เกิดจากการศึกษาประสบการณ์ และการฝึกอบรม41 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้แสดงคามคิดเห็นว่า ทักษะด้านเทคนิคเป็นทักษะท่ีผสมระหว่าง
ความรู้และ ความสามารถในการท างานของตน ผู้บริหารควรมีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีต่างๆ  
ได้แก่งานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านส่ิงอ านวยความสะดวก การเงิน ความรู้เหล่านี้
จะช่วยให้ผู้บริหารท างานได้อย่างมีประสิทธิผลรวมท้ังได้เสนอทักษะด้านเทคนิค ท่ีผู้บริหารควรจะรู้
และฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 8 เทคนิคด้วยกัน คือ 1) เทคนิคในการบริหารงาน คือผู้บริหารต้องใช้
                                                             

 37 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration” ( Harvard Business 
Review 33, 1 (January–February 1955), 33-42. 
 38 Robert J. Sergiovanni, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston: Allyn and 
Bacon,Inc., 1981), 334-335. 
 39 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3nd ed. (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall,Inc., 1985), 16-19. 
 40 Courtiand L. Bovee and others, Management (New York: McGraw-Hill Inc., 
1993), 21-23. 
 41 Paul. Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior, 6th ed. (New Jersey: A Simon Schuster company,1993), 8. 
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การตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยอาศัยข้อมูลและเหตุผล 2)เทคนิคในการส่ังการต้องส่ังให้ชัดเจน    
เข้าใจง่าย ถูกต้องตามกาลเทศะให้เหมาะสมกับบุคคล 3)เทคนิคในการรับฟังความคิดเห็น คือ      
สร้างบรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และความสามารถวิ เคราะห์
พิจารณาความคิดเห็นก่อนจะน าไปใช้ 4)เทคนิคในการติชม ควรติชมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และติ
ชมในเรื่องผลงาน ยึดหลักติเพื่อก่อและชมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดก าลังใจ 5) เทคนิคในการก่อให้เกิด
ระเบียบวินัย การวางระเบียบวินัยควรค านึงถึงความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าเพื่อน าไปปฏิบัติรวมท้ังมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 6)เทคนิค
ในการวางตน ควรวางตนเป็นตัวอย่างมีความเท่ียงตรงยุติธรรม ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังแจกจ่ายงานให้
ท่ัวถึง ไม่ให้ความสนิทสนมกับผู้ใดเฉพาะ 7)เทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เข้าร่วมสังคมเป็นประธานในพิธีรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอก
และ 8)เทคนิคในการเพิ่มสมรรถภาพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ความก้าวหน้าในการท างาน ท างานตามความรู้ความสามารถของตน และมีโอกาสได้เล่ือนขั้น      
เล่ือนต าแหน่ง รวมทั้งการเป็นท่ีปรึกษาให้ก าลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา42  

 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ กล่าวถึงความหมายของทักษะทางเทคนิคว่า หมายถึง ทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับการมีความรู้ ท่ีเช่ียวชาญและช านาญในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อม ท้ังมีความ
คล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการท ากิจกรรมซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหาร
ในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทักษะเทคนิคเกิดจากประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกอบรม ทักษะทางเทคนิคจึงเป็นทักษะในการ
กระท ากับส่ิงของ43  

 การท่ีผู้บริหารสามารถท างานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอย่างเป็นวิธีการ กระบวนการและ
เทคนิค โดยอาศัยความรู้ การวิเคราะห์และรู้จักใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีเรียนรู้ได้ด้วย
การปฏิบัติระหว่างฝึกหรือเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร เช่น การรู้จักตารางท างาน การท าทะเบียนนักเรียน 
เข้าใจแบบฟอร์มและบัญชีต่างๆ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ทักษะนี้ถึงแม้จะ
จ าเป็นน้อยส าหรับผู้บริหารเพราะไม่ต้องลงมือปฏิบัติเอง แต่จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพื่อตรวจสอบงาน
และสร้างศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทักษะด้านนี้สอนและศึกษาได้ง่าย 

                                                             

 42 Paul. Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 
Behavior, 6th ed. (New Jersey: A Simon Schuster company,1993), 8. 
 43 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ , เอกสารประกอบการ
สอน (กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2539), 1-2. 
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 กล่าวโดยสรุป ทักษะด้านเทคนิควิธี หมายถึง ความสามารถในการท างานของผู้บริหารท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ
วิเคราะห์ และรู้จักการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างช านาญ 

 ถวิล รัตนพงศ์ ให้ความหมายไว้ว่า ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมี
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ใช้วิธีการและการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความช านาญ44 

 คราด ยอดสวัสด์ิ ให้ความหมายไว้ว่า สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงควร
ส่งเสริมให้ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มี
ความสามารถในการวางระบบงาน การจัดท างบประมาณ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหารได้เหมาะสม45 

ทักษะด้ำนกำรศึกษำและกำรสอน(educational and instructional skills) 
 งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียน

พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรม
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ฉะนั้น ทักษะด้านการศึกษาและการสอนเป็นทักษะท่ีส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

 เดรคและโรว์(Drake and Roe)ได้ให้ความหมายของทักษะด้านการศึกษาและการสอนว่า 
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้น าทางการศึกษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
สอนและการเรียน ต้องเป็น ผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการท่ีดี46  

                                                             

 44 ถวิล รัตนพงศ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559. 
 45 คราด ยอดสวัสด์ิ, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 
2559. 
 46 Thelbert L. Drake and Willam H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York: 
Macmillan, 1986), 29. 
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวไว้มีอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน ผู้สอน 
หมายถึง ครู อาจารย์ ท่ีท าการสอนและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสอน รวมท้ังการถ่ ายทอด
ความรู้ และช้ีแนะแนวทางในการแสดงหาความรู้ และบทเรียน หมายถึง การสอนจะสอนอะไร สอน
อย่างไร โรงเรียนจึงต้องมีหลักสูตรก ากับไว้ในการเรียนการสอน47 

 วีระ สุภากิจ ว่า ผู้บริหารต้องจัดให้มีการท าแผนการสอนและโครงการสอนเป็นรายวิชาจัดให้
ครูท าบันทึกการสอน จัดหาใช้ บ ารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตส่ือการสอนพร้อมท้ังอ านวยความ
สะดวกในการใช้ จัดหาทรัพยากร แหล่งวิทยาการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ จัดห้องสมุดและ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จัดท าแผนการใช้
อุปกรณ์ภายในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานศึกษาอื่น48 

 จากแนวคิดท่ีกล่าวมาแล้วท้ังหมดเกี่ยวกับทักษะด้านการศึกษาและการสอน ดังนั้นจึงถือได้
ว่า ทักษะทางการศึกษาเป็นความรู้และความช านาญของผู้บริหารในการจัดการบริหารหลักสูตรการ
เรียนการสอน เป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่ งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องเป็น นักวิชาการท่ีดีจึงจะบริหารงานใน
โรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

 ทักษะด้ำนมนุษย์ (human skills) 
 ทักษะด้านมนุษย์นั้นก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจและ

ปฏิบัติให้เหมาะสม เนื่องจากว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงาน จึงถือว่ามี
ความจ าเป็นอย่างมากท่ีผู้บริหารต้องมีทักษะทางด้านมนุษย์นี้ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเห็น
ความส าคัญในทักษะด้านนี้ จึงให้แนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไป  

 แคทซ์ (Katz)ได้ให้ความเห็นว่าทักษะด้านมนุษย์ ถือว่าเป็นความสามารถของผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการท างานร่วมกับบุคคลอื่นและการรู้จักคน ทักษะด้านนี้
ประกอบด้วยความเข้าใจถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจคนและมีศิลปะ ฝึกตน เป็นผู้น าท่ีดี เข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลท้ังด้านร่างกายอารมณ์ และสติปัญญา สามารถสร้างระบบความร่วมมือ
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี49 

                                                             

 47 ปรียาพร วงส์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ
,2537), 38. 
 48 วี ระ  สุภากิจ , “การบริหารงานวิชาการ  (Academic Administration)”  เอกสาร
ประกอบการสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2540), 3. 
 49 Robert L.  Katz, “Skills of an Effective Administration” (Harvard Business 
Review 33, 1 January–February 1955), 22-42. 
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 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้กล่าวว่าทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียนในการท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงพื้นฐานของบุคคลและการอยู่
ร่วมกันในกลุ่ม ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อทักษะนี้อย่างยิ่งได้แก่ ความเข้าใจตนเองและการยอมรับเป็นอย่างดีและ
เห็นคุณค่าความส าคัญของบุคคลความหนักแน่น และความ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่ง เป็น ความรู้พื้นฐาน
ท่ีครอบคลุมถึงความเข้า ใจในทักษะส าหรับผู้น า เช่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่ม
พลวัต ความต้องการของมนุษย์ การสร้างและก าลังใจ การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะด้านมนุษย์มีความส าคัญต่อผู้ บริหารท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ50  

 อังฟองโซและคณะ(Alfonso and others)ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นความสามารถในการเข้ากับ
คนหรือมนุษย์สัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ จูงใจคนให้เกิดความร่วมมือกันท างาน ท าให้กลุ่ม
ยอมรับการเปล่ียนแปลง ทักษะนี้เกิดจากการมีความเห็นอกเห็นใจกัน กระตระหนักในตนเอง การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักในความคิดของผู้อื่นและการปฐมนิเทศเพื่อน
ร่วมงาน51 

 แฮร์ริส(Harris) มีความเห็นเช่นเดียวกันพร้อมท้ังขยายความว่า ทักษะด้านมนุษย์ ได้แก่ ความ
เข้าอกเข้าใจ (empathizing) การรู้จักสัมภาษณ์ (interviewing) การรู้จักสังเกต (observing) การ
รู้จักการน าอภิปราย (leading discussion) ความสามารถสะท้อนความรู้สึกและความคิด (reflecting 
felling and ideas) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย (participating in discussion) การแสดงบทบาท
สมมุติ (role playing)52 

 นพพงศ์ บุญจิตราดุล กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษย์ในการบริหารโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานด้านใด รวมท้ังการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะด้าน
มนุษย์อย่างดีเพราะว่าผู้บริหารต้องท างานสัมพันธ์กับบุคคลหลายประเภทมีความแตกต่างกันทางด้าน
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมสังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ ทัศนคติและค่านิยม บุคคลประเภทต่างๆ 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าหมวดวิชา ครูผู้สอน พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
นักการภารโรง นักเรียนและผู้ปกครอง จ าเป็นท่ีผู้บริหารต้องศึกษาพฤติกรรมและพยายามเข้าใจ
บุคคลทุกประเภท มีอยู่หลายครั้งท่ีพบว่า งานล้มเหลวเพราะความไม่เข้าใจกันจนไม่สามารถท างาน

                                                             

 50 Robert J. Sergiovanni, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston: Allyn and 
bacon,Inc., 1981), 334-335. 
 51 Robert J. Alfonso, and others, Instructional Supervision, 2nd ed. (Boston: 
allyn and Bacon, Inc., 1981), 334-338. 
 52 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1985),16-19. 
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ร่วมกันได้ ทักษะนี้ผู้บริหารจะศึกษาได้จากประสบการณ์ในการท างานและจากจิตวิทยาสังคมของคน
หมู่มาก53 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ว่า ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารท างานกับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม
ของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ซึ่งทักษะทางมนุษย์นี้เป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานกับคน ในการใช้คน เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า มีความเข้าใจในการสร้าง
และใช้แรงจูงใจ ทักษะด้านมนุษย์เป็นความสามารถในการท างานกับคน54 

 หฤทัย ปุตระเศรณี กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษย์ คือ ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์การจูงใจ การเข้าใจ
ธรรมชาติของมนุษย์ การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
ทักษะประเภทนี้เป็นเรื่องส าคัญและเป็นทักษะท่ีผู้บริหารทุกคนต้องมี55 

 จากทักษะด้านมนุษย์ท่ีกล่าวมาท้ังหมดสามารถสรุปได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีและลดความกดดันในการท างาน โดยอาศัยจากปัจจัยในด้าน
ต่างๆเข้าสนับสนุนเพื่อให้เป็นท่ียอมรับนับถือและเป็นขวัญก าลังใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
อันจะน าพาองค์กรสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้  

 ถวิล รัตนพงศ์ ให้ความหมายไว้ว่า การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้นในการ
บริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องกันชมเชย การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้
ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการการศึกษา ประสานประโยชน์ ในการด าเนินงาน  กิจกรรม และโครงการต่างๆ56 

   คราด ยอดสวัสด์ิ ให้ความหมายไว้ว่า การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้จักวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร  เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น ท่ี

                                                             

 53 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, มนุษย์สัมพันธ์ส ำหรับหรับผู้บริหำร (กรุงเทพฯ: พิศิษฐ์ การพิมพ์, 
2537), 8. 
 54 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหารการศึกษา” (เอกสารประกอบการ
สอน กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2539), 1-2. 
 55 หฤทัย ปุตรเศรณี, Pccket MBA ภำวะผู้น ำ (กรุงเทพฯ: บริษัทคู่แข่ง, 2539), 16. 
 56 ถวิล รัตนพงศ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559. 
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สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสู้ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน57 

 ทักษะด้ำนมโนภำพ (conceptual skill) 
 การมองภาพในองค์กรก่อนท่ีจะตัดสินใจท าอะไรลงไปนั้น ผู้บริหารถือว่ามีบทบาทมากท่ีสุดท่ี

จะกระท าในส่วนนี้ได้ เพราะการท่ีจะด าเนินการใดๆ นั้น ผู้บริหารเองจะต้องเป็นผู้ท่ีมีภาพไว้ในใจ
เสมอว่า เมื่อตัดสินใจท าอะไรลงไปแล้วนั้น จะเกิดประโยชน์ โทษ ผลกระทบท้ังภายในและภายนอก
อย่างไรบ้าง ท้ังนี้เป็นการวางแผนภายในใจของผู้บริหารเองว่าจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลขนาดไหน ซึ่งจะ
เป็น ส่ิงท่ีมีประโยชน์มากส าหรับองค์กร หากผู้บริหารมีทักษะทางด้านมโนภาพนี้ 

 แคทซ์(Katz)มีความเห็นว่า ความสามารถของผู้บริหารควรเข้าใจมองภาพความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่างๆในองค์รวมท้ังหมดมีความคิดกว้างไกลครอบคลุมและเช่ือโยงกับผู้อื่นได้เป็นเอย่างดี ท้ัง
ทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท้ังในระดับจุลภาพและมหภาค เพราะทักษะด้านนี้จ าเป็นท่ี
ผู้บริหารต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถ
ท างานได้เป็นขั้นตอนและแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่
ประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ท าให้การแก้ปัญหาและการมองภาพรวมขององค์กรมี
ความชัดเจนต่างกัน58 

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่าการบริหารท่ีส าคัญเกี่ยวกับทักษะด้านมโนภาพ เป็น
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียน ทักษะนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบของโรงเรียนท่ีเปรียบเสมือนองค์กร ได้แก่ โปรแกรมการสอน ระบบการสอน
หน้าท่ีของคนในองค์กร เป็นต้น เพราะประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ท าให้การมอง
ภาพรวมขององค์กรมีความชัดเจนต่างกัน59 

 โบวี่และคณะ(Bovee and others) มองว่าทักษะการจัดการด้านมโนภาพเป็นทักษะท่ีท าให้
ผู้บริหารสามารถมองภาพรวมท้ังหมดขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับส่ิงแวดล้อมและ
เข้าใจความสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ขององค์กร60 
                                                             

 57 คราด ยอดสวัสด์ิ, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 
2559. 
 58 Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration,” (Harvard Business 
Review 33 1 January–February 1955), 22-42. 
 59  Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1980), 72-73. 
 60 Courtiand L. Bovee and others, Management (New York: McGraw-Hill Inc., 
1993), 9. 
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 สมยศ นาวีการ ให้ความหมายไว้ว่าเป็นความสามารถในการเข้าใจความซับซ้อนขององค์กร
โดยส่วนรวมและส่วนต่างๆขององค์กรขึ้นอยู่ระหว่างกันอย่างไรเนื่องจากองค์กรมีการด าเนินงานท่ี
ซับซ้อน จึงต้องมีการวางแผนภายในใจตลอดถึงการมองภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจน61 

 วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายไว้ว่า การท่ีผู้บริหารจะสามารถบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องอาศัยทักษะการวางแผนท่ีดีมีการก าหนด
ทิศทางล่วงหน้าว่าจะด าเนินการพัฒนาไปในแนวทางใด มิใช่เป็นการพัฒนาท่ีปล่อยให้ด าเนินการไป
ตามธรรมชาติอย่างเล่ือนลอยไร้ซึ่งทิศทาง การด าเนิน การพัฒนานั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมี วิสัยทัศน์ 
(Vision) เป็นตัวชี้น า62 

 ธงชัย สันติวงษ์ ท่ีได้กล่าวเสริมว่า ทักษะด้านมโนภาพเป็นความสามารถในการเข้าถึงปัญหา
ของส่วนต่างๆ ขององค์กรได้ท้ังหมด และสามารถคิดหาวิธีการปฏิบัติงานทีดี และเหมาะสมส าหรับท้ัง
องค์กรความ สามารถดังกล่าว จะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีขอบเขตการคิดท่ีกว้างขวางโดยคลอบคลุมถึง
การพิจารณาจุดประสงค์ขององค์กรมากกว่าท่ีเป็นความสามารถนึกคิดถึงปัญหาเฉพาะภายในขอบเขต
ของงานในกลุ่มของตนเท่านั้น63 

 อุบล เล่นวารี ได้กล่าวถึงทักษะความคิดกว้างไกล หรือ วิสัยทัศน์ ว่า ศักยภาพของบุคคลใน
การตอบสนองความต้องการการในกิจกรรมต่างๆ เป็นความสามารถในการมองอนาคตโดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้ส่ังสมตลอดเวลา และหล่อหลอมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลท่ีจะ
สามารถท าให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยเปิดใจให้กว้างแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ อ่านและฟังให้มาก เป็นนักวิเคราะห์ รู้จักแยกแยะเหตุผล และสรุปประเด็นได้ถูกต้อง64

 ถวิล รัตนพงศ์ ให้ความหมายไว้ว่า การท่ี ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์ ท่ีกว้างไกล ย่อมจะท าให้
สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน จนสามารถท่ีจะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์  แผนการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กร ให้ประสบผลส าเร็จได้  จึงถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญอีกประการ
หนึ่ง เพราะหากผู้บริหาร จะสามารถจัดระบบงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ65 
 

                                                             

 61 สมยศ นาวีการ, กำรบริหำร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2538), 4. 
 62 วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศของผู้บริหำรกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: วันทิพย์, 2542), 87. 
 63 ธงชัย สันติวงษ์,  องค์กำรและกำรบริหำร, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา 
พานิช, 2537), 334. 
 64 อุบล เล่นวารี, กลยุทธ์กำรบริหำรกำรศึกษำยุคโลกำภิวัฒน์ (กรุงเทพฯ ธีรพงษ์ 
การพิมพ์, 2538), 40-43. 
 65 ถวิล รัตนพงศ์, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559. 
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 คราด ยอดสวัสด์ิ ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนและขับเคล่ือนไปตามแนวทาง ตามแผนกลยุทธ์  แผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นหมายถึงผู้บริหารต้องมีมโนภาพในการวางแผนงานในการพัฒนาอย่างชัดเจน
และถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน  โดยมีบุคลากรเป็นส่วนร่วมในการท างาน  จึงเป็นการสมควร
อย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารในด้านมโนภาพ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป66 
 ทักษะท้ัง 5 ด้าน เป็นทักษะท่ีจ าเป็นมากส าหรับการบริหารงานท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาและ
ฝึกฝนเป็นประจ าเพื่อท าให้เกิดความช านาญ เนื่องจากผู้บริหารจะสามารถบริหารงานวิชาการให้บรรลุ
เป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยทักษะท้ัง 5 ด้านนี้เข้าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนวัดตะล่อม 
 ประวัติโรงเรียน  
 โรงเรียนวัดตะล่อม  ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ. 2475  ในเนื้อที่  2  ไร่  31  ตารางวา  
เป็นท่ีดินของวัดตะล่อม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้ังอยู่เลขท่ี 4 หมู่ 1 แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลวัดตะล่อม (เกษมบุญเขตอุปถัมภ์)  สังกัดอ าเภอภาษี
เจริญ  จังหวัดธนบุรี 
 พ.ศ.  2488    เปล่ียนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 วันท่ี    1  ตุลาคม  2509    โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี 
 วันท่ี  13  ตุลาคม  2514    โอนไปสังกัดองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
 วันท่ี  13  ธันวาคม  2515   โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนจ านวน  88  คน  ครู  2  คน   เปิดการเรียนการ
สอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–4  ต่อมามีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521  จึงได้ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเป็นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6 
 
 สภำพปัจจุบัน  
 โรงเรียนวัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอน   ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2558 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 มีนักเรียน
ท้ังส้ินจ านวน 260 คน  
 
                                                             

 66 คราด ยอดสวัสด์ิ, ครูช านาญการพิเศษ, โรงเรียนวัดตะล่อม สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 
2559. 
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 สถำนที่ต้ัง    
 เลขท่ี 4 หมู่  1  ซ.บางแวก 86 แขวงคลองขวาง  เขตภาษี เจริญ  กรุง เทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ – โทรสาร :  02-4101805 
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งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งำนวิจัยในประเทศ 
 กรรณิกา  ประสมนาคท่ี เรื่องทักษะการบริหรงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา        
เขตเสรีไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 พบว่า ทักษะของผู้บริหาร        โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการศึกษาและการสอนอยู่ในระดับมาก 
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความช านาญในทักษะทางการศึกษา และการสอนเป็นอย่างดี เป็น
บุคลากรท่ีแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และมอบงานให้รองผู้บริหารอย่างเท่าเทียม67 
 ภูริชัย ชัยศร เรื่องทักษะการบริหารท่ีสัมพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครปฐมพบว่า ทักษะการบริหารใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยุ่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยดังนี้คือ ด้านการศึกษาและการสอน ด้านความรู้ความคิด ด้านมนุษย์ ด้านมโนภาพและด้าน
เทคนิคตามล าดับ อาจเนื่องมาจากการคัดเลือกผู้บริหารในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามี
ขั้นตอนการคัดกรองและเลือกสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง  จึงท าให้สถานศึกษา
ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในฐานะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ผนวกกับในปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องท้ังการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท าผลงาน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น การศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ การฝึก การอบรม พัฒนาความรู้ เทคนิค
การบริหารงานในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนจึงท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก68 
 อุรากรณ์ คูหาเอก เรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน    
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ทักษะการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพและทักษะด้านเทคนิค ซึ่งทักษะด้านมนุษย์มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะทักษะด้านมนุษย์ เป็นทักษะท่ีผู้บริหารต้องใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

                                                             

67  กรรณิกา ประสมนาค. “ทักษะการบริหรงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรี
ไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปี
ท่ี 3, ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2554), 110 – 115. 

68 ภูริชัย ชัยศร. “ทักษะการบริหารท่ีสัมพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2554) 
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ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องมีความสามารถ
ในการติดต่อประสานงานท้ังกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน เพื่อให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นการท างานท่ีเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานมากกว่าการบริหารงานแบบส่ังการเพียงฝ่ายเดียว69 
 จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์ เรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็น        
ของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีทักษะทุกด้านอยู่ในระดับมาก          
เรียงตามล าดับคือ ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิคท้ังนี้
เนื่องมาจากผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน ให้การยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนด้วยความจริงใจ เป็นผู้น าทางวิชาการให้แก่บุคลากร          
และยอมรับในความผิดพลาดและความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีอาจขัดแย้งกันได้70 
 จารุณี สถิตย์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับ    
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา    
เขต 1 พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะด้านทางความรู้ความคิด 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะทางการศึกษาและการสอน 
ท่ีมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน รองลงมาคือ ผู้บริหารจัดระบบด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล    
ได้สอดคล้องกับสถานศึกษาและผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายนอกสถานศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น71 

                                                             
69 อุรากรณ์ คูนาเอก. “ทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 2554) 

70 จันทร์เพ็ญ ธนะฤกษ์. “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8” (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี, 2555). 151 – 158. 

71 จารุณี สถิต. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” 
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 2555), 90 – 91. 
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 สายชล แสงแดงชาติ เรื่องทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เขต 3  พบว่า การสร้างบรรยากาศมิติความผูกพันด้วยการกระตุ้นให้ลูกน้องมีส่วนร่วม  ในการ
ตัดสินใจ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรืนร้นในการท างาน และมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามล าดับ ด้วยการสร้างบรรยากาศการยอมรับ การยกย่อง เพื่อเป็นการให้รางวัล ชมเชยลูกน้อง
มากกว่าติเตียนและให้ความส าคัญกับระบบการให้รางวัลมากกว่าระบบอาวุโส มิติมาตรฐานด้วยการ
แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้ถึงเป้าหมายมากท่ีสุด ให้ลูกน้องประเมินการบริหารงานและ
ก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและมีมาตราฐาน มิติโครงสร้าง ด้วยการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถอธิบายให้เกิดความกระจ่างในภาระงาน และก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่าง 
ส่วนด้านเทคนิค มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ ารองจากรองอับดับสุดท้าย คือ ด้านมนุษย์ ควรได้รับการ
พัฒนา เรื่องการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร
โรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถ    
ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง         
และเป็นระบบ ใช้วิธีการและการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม            
เพื่อพัฒนาการปฏิบั ติงานและเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท า ให้การบริหารงานโรงเรียน                  
มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ 
การศึกษา การฝึกอบรม มีความสามารถในการวางระบบงาน การ จัดท างบประมาณ                          
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้า
ในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้               
ในการบริหารได้เหมาะสมโดยภาพรวมนั้นส่งผลต่อการบรอหารงานในโรงเรียนในด้านต่างๆ ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับทักษะการบริการ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นทักษะการ
บริหารของผู้บริหารจึงไม่แตกต่างกัน72 
                                                             

72  สายชล แสงแดงชาติ. “ทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขต 3” (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2555), 134-135. 
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 นายเอนก บุญเฮี๊ยะ เรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม 
พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติมากกว่าครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี73 
 ธนันษภร ไชยสอน เรื่องกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรง เรียน        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ผู้บริหารควรจะเข้ารับการอบรม             
ในการบริหารงาน 4 งานหลัก คือ งานบริหารงารวิชาการ งานบริหารงานการเงินและงบประมาน   
งานบริหาร งานบุคลากรและงานบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในสายงาน        
4 งานให้มีความรอบรู้ทันสมัยในทุกเรื่อง ทุกด้าน ทุกกฎข้อระเบียบข้อบังคับ อย่างแท้จริงจนสามารถ
อธิบาย เป็นเรียนรู้ทางวิชาการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยเฉพาะเรื่องการเขียนโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการได้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบและนิเทศการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง74 
 เศรษฐราณี ทรวดทรงเรื่องทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาพบว่าทักษะผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยมีความเห็นว่าทักษะ
ด้านการศึกษาและการสอนมีความสัมพันธ์กับการบริหารระบบคุณภาพท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน
ท้ัง 7 ด้านในระดับสูง อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้น ในทุกขั้นตอน     
ของการบริหารจึงต้องค านึงถึงเรื่องนี้เป็นส าคัญ และการท่ีผู้บริหารจะก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนด      
ทิศทางการจัดการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องและปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาการ
ทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้

                                                             
73  เอนก บุญเฮี๊ยะ, “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 

สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1” (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทบุรี, 2555) 82. 

74  ธนัษภร ไชยสอน, “กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2556), 84. 
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ความเข้าใจในการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การนิเทศ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการไป
อย่างมีประสิทธิภาพ75 
 อ านวย พลรักษา เรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทักษะของผู้บริหารมีพฤติกรรม
อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านท่ีมีทักษะสูงสุดคือ ด้านมนุษย์ รองมาคือ ด้าน
เทคนิค ส่วนด้านท่ีมีพฤติกรรมต่ าสุด คือด้านความคิดรวบยอด ด้วยเหตุเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความเข้าใจใน
หลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีทักษะทางด้านการวางแผนงาน  ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะทางด้านการจัดการ การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การให้ค าแนะนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
ความรอบรู้ในงานท่ีปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถในการประสานงาน
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน  ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดย
เท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องให้ความส าคัญกับ ใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทักษะในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน76 
 ซีต๊ะ หรีหน่าย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่า งทักษะการบริหารกับการบริหารโครงการ           
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ท่ีพบว่า 
ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ครูหัวหน้ากลุ่มงาน 4 กลุ่ม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเทคนิค และด้านความรวบยอดอยู่ใน
ระดับปานกลางเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านเทคนิค  และ
ด้านความคิดรวบยอด อาจเป็นเพราะทักษะการบริหารนั้น เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล             
ในการบริหารงานและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมท่ีต้องน าไปใช้กับองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารนั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร                   

                                                             
75  เศรษฐราณี ทรวดทรง. “ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน

มัธยมศึกษา” (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2556), 172-173. 

76 อ านวย   พลรักษา, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2” (ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556) 
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แต่ในการบริหารงานท่ีจะประสบความส าเร็จ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
ต้องอาศัยทักษะในการบริหารด้วย และทักษะนั้นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง77 
 บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล ท่ีวิจัยแล้วพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นั้นโดยภาพรวม     
มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะด้านการศึกษา    และการสอน รองลงมาตามล าดับคือ
ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านความรู้ความคิด     
ซึ่งทักษะด้านความรู้ความคิดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยมีข้อเสนอแนะนั้นระบุชัดเจนว่าผู้บริหาร       
ควรพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความคิด ความช านาญ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ            
ของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 78 
 แพรดาว สนองผัน เรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารจะต้องมองนโยบาย วิสัยทัศน์        
จะพัฒนาไปในทิศทางใด โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ทิศทางร่วมกัน ร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน การจัดการเรียน การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน เมื่อกาหนดแล้วก็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ช้ีแจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นท่ีสองจะต้องมองโครงสร้างขององค์กร มอบหมายภารกิจหน้าท่ีให้
ชัดเจนตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล และประเด็นสุดท้าย คือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
อาคาร สถานท่ี ต้องวางผังระยะยาวเพื่ออนาคต รวมทั้งพวกส่ือการสอน เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และจะต้องมองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตการมอง
ภาพรวมหรือการคิดรวบยอดเป็นส่ิงสาคัญท่ีผู้บริหารในแต่ละองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการ
จัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ    กลยุทธ์ โดยการระดม
สมองกันของบุคลากรในสถานศึกษา มองให้ออกว่าบทบาทหน้าท่ีเป็นอย่างไร   มีโครงสร้างสายการ
ทางานอย่างไร ทักษะท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ ารองอับดับสุดท้าย คือ ด้านมนุษย์ ควรได้รับการพัฒนา 
เรื่องการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้น โดยการบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิด

                                                             

77 ซีต๊ะ หรีหน่าย, “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารโครงการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3” (ส านักบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มปป.2555) 

78 บุณยวีร์   เศวตวงศ์สกุล, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3” (ปริญญาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์,  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 2557) 
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โอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน     
การยกย่องกันชมเชย การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบ
เพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา 
ประสานประโยชน์ ในการด าเนินงาน  กิจกรร และโครงการต่างๆ การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้จักวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร  เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น ท่ี
สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสู้ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน79 
 ภูวดล จุลสุคนธ์ เรื่องทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ              
ของผู้บริหาร และครูสังกัดส านักงาน   เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ท่ีพบว่าทัศนะเกี่ยวกับ
ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู ภาพรวมและ             
ทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์          
ด้านทักษะการส่ือสารสร้างความเข้าใจ ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านทักษะการคิด
นอกกรอบและด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัดภาพรวมไม่แตกต่างกัน80 
 ยุพา ทองเรืองเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือทักษะด้านความ
คิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิควิธีท้ังนี้เพราะผู้บริหารท าหน้าท่ีประธาน
ในการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสภาพของ

                                                             
79  แพรดาว สนองผัน, “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3” (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557). 113-114. 

80  ภูวดล จุลสุคนธ์, “ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี” (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.2557) 
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สถานศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินและควบคุมก ากับติดตามให้สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ81 
 
งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 ทิลลอทสัน (Tillotson) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ 
และทักษะด้านมโนภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับสูง โดยได้ศึกษาล าดับ
ความส าคัญตามทฤษฏีของแคทซ์(katz) พบว่า ทักษะด้านมนุษย์ มีความส าคัญเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิคตามล าดับ82 

 เซโตท่ีกล่าวไว้ว่า ทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นทักษะความสามารถซึ่งจะท าให้
เกิดกระบวนการในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้บริหารจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารจัดการและมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาทักษะการจัดการเนื่องจากทักษะการจัดการมี
ความส าคัญมากส าหรับความส าเร็จขององค์กรของสถาบันการศึกษา83 
 จาวาดิน เอมิน เทรานีและราเมเซนี (Javadin, Amin, Tehrani and Ramezani) ท่ีไ ด้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดการ
ธนาคารแต่ละสาขาในเมือง Tehran ประเทศอิหร่าน โดยใช้ทักษะการบริหารของแคทซ์ (Katz) ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ท้ังภาพรวมและรายด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะด้าน
เทคนิค (Technical skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทักษะด้านมนุษย์ (Human 
skill) และทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skill) เป็นล าดับ โดยทักษะทางเทคนิคนั้นได้
รวมไปถึงประสบการณ์ การศึกษา การฝึกฝน การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ 
ไปใช้ในการท างานด้วย ซึ่งเขากล่าวว่าการมีทักษะทางเทคนิคท่ีดีจะส่งผลให้เกิดทักษะด้านมนุษย์ท่ีดี
ขึ้นตามมา ซึ่งทักษะด้านมนุษย์กล่าวรวมถึงทักษะการส่ือสาร การจัดการปัญหา การสร้างแรงจูงใจ 

                                                             
81  ยุพา  ทองเรือง, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสอยดาว จังหวัด

จันทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2” (การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557). 60 – 62. 
 82 Elizabeth Ann. Tillotson, “An Analysis of Technical, Hunan and Conceptual 
skills among student Affairs Administrators in Higher Education” (Dissertation Abstracts 
International, 23 July 1996), 64-A. 

83 Certo, S. ve Certo,“Modern management concepts and skills” (Upper Saddle 
River, Nev JerseyAmerika: Pearson Education Inc., 2009), 36. 
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การควบคุมและการท างานอย่างเป็นระบบ และเขายังกล่าวอีกว่าการท่ีผู้บริหารมีทักษะด้านการ
บริหารท่ีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งขัดแย้งกับ84 

 อเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารท่ีจ าเป็นส าหรับการ
บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย ให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัด      
การบุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะท้ัง 3 ด้าน มีความ
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยในทักษะด้านการเรียนการสอน
นั้น ประกอบด้วย การท างานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอน เพื่อจะได้มีจุดประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ ในการสร้างแผนการสอน มีกิจกรรม
ส าหรับการเรียนการสอน มีการประเมินแผนการเรียนการสอน และประเมินครู เพื่อน าไปพัฒนาให้
เกิดส่ิงใหม่ๆ ส าหรับทักษะการพัฒนาบุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย ลักษณะความเป็นผู้น าท่ีกระตุ้นความสนใจของบุคลากร มีความสนใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมไปถึงเห็นความส าคัญในการตัดสินใจของบุคลากรด้วย 
มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของแต่ละ
บุคคล ส าหรับทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย มีการ
ใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดวิธีการดูแลงบประมาณโดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีการเก็บข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนอย่างสุจริต และสามารถตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของโรงเรียนได้85 
 โมสทาฟ,ฮาบิป,ฟาร์ซัดและนาฮิด (Afshari Mostafa, Hostafa Habib, Qafouri Farzad 
and Jabari Nahid) เรื่องทักษะการบริหารจากทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) ส าหรับผู้บริหารด้านพล
ศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านมนุษย์มีความส าคัญมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิคตามล าดับ  โดยการศึกษาครั้งนี้
ยังได้ศึกษาความส าคัญของหัวข้อย่อยในทักษะแต่ละด้าน ผลพบว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอดของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อย่อยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ ความมี
วินัย การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการวางแผน ทักษะด้านมนุษย์ของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้  การมีอารมณ์ดี การมีทักษะการ

                                                             

84  Javadin Sayed Reza Sayed, Fereshteh Amin, Mayam Tehrani and Ali 
Ramezani. “Studying the Relationship Between Managerial Skills and Efficiency of Bank 
Branchers” (Word Applied Sciences Journal 11,2 2010), 170 – 177. 

85   Oluwadare Adegbemile, “Principals’ Competency Needs for Effective 
Schools’ Administration In Nigeria” (Journal of Education and Practice 2,2011)17-18. 
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ส่ือสาร และการมีความเป็นผู้น าในท่ีประชุม ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหาร 
การประเมินผลการท างานเป็นทีมและการจัดการความแตกแยก86 
 เจนทรีและคณะ (William A. Gentry and others) เรื่องทักษะการบริหาร : มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปต้ังแต่ปีคริสตศักราช 1980 พบว่า ทักษะการบริหารท่ีมีความส าสัญต้ังแต่ปี 1980 นั้น 
ปัจุบันยังมีความส าคัญอยู่เช่นเดิม แต่ความสัมพันธ์ในองค์กร, สมรรถณะขององค์กรและผู้บริหาร และ
การบริหารจัดการเวลา เปล่ียนไปเมื่อ 15 ปี ท่ีแล้ว รายงานฉบับนี้ระบุว่าทัษะการบริหารมีความส าคัญ
ในระดับท่ีแตกต่างกันและมีหน้าท่ีต่างกันภายใต้ส่ิงแวดล้อมของการท างานในปัจจุบัน87 
 ซาลิซ พาซา เมมเมสโซวกูล (Salih Pasa Memisoglu) ท่ีพบว่าทักษะของผู้บริหารมีความ
เกี่ยวข้องในระดับคุณภาพมาก  เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการก าหนดเป้าหมายให้ครูท่ีดีจะ
ส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ีเกิดจากความไว้วางใจในตัว
ผู้บริหาร ซึ่งทักษะท่ีจ าเป็นท่ีต้องมี  คือทักษะการบริหารจัดการมีความสามารถในการด าเนินการซึ่ง
จะท าให้กระบวนการบรรลุได้จริง ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวินิจฉัยองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาทักษะการจัดการซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับ
ความส าเร็จขององค์กรสถาบันการศึกษา88 
 
 
 
 
 
 

                                                             
86 Afshari Mostafa, Hostafa Habib, Qafouri Farzad and Jabari Nahid. “Prioritzing 

Managerial Skills Based on Katz’s Theory in Physical Edcation Offices of 
Universitics in Iran,” World Applied Scienecs Journal 20, 3 (2012) : 388 – 394. 

87  William A. Gentry and others, “Managerial skills: what has changed since 
the late” 1980, accessed 21 February , 2013 abstract from 
http://www.emeraldinsight.com/ journals.htm?issn=0143-7739&volume= 29&issue= 
2&articleid=1713833&show=abstract 

88 Salih Pasa Memisoglu, “The Perception of Teachers About Management Skills 

of School Principals” (คณะศึกษาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การศึกษา Bolu / ตุรกีSümeyra Dilek 
Uylas, วารสารนานาชาติฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5, ฉบับท่ี 2; กุมภาพันธ์ 2015) 

http://www.emeraldinsight.com/
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สรุป 
 

 จากการศึกษาทฤษฏี แนวคิด พรอมกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกล่าวมาแลว จึงอาจ กลาวได
ว่า ทักษะของผูบริหารมีความส าคัญเป นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานของผู บริหารเพราะ 
ความส าเร็จของผูบริหารสามารถวัดไดจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน่วยงานตางๆ            
ผู้วิจัยได้น า แนวคิดของเดรคและโรว (Drake and Roe) ท่ีไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทกัษะ ท้ัง 5 ดาน      
คือ 1)ทักษะด านความรู ความคิด (cognitive skills) 2)ทักษะด านเทคนิค (technical skills)            
3)ทักษะด านการศึกษาและการสอน(educational and instructional skills) 4)ทักษะด้าน
มนษุย(human skills) และ 5)ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) มาเป็นทฤษฏีในการวิจัย    
ในครั้งนี้ ดังนั้น ทักษะผูบริหารถือว่ามีอิทธพิลตอการบริหารในสถานศึกษา โดยใช้ความสามารถใน
การใช้ความรู้ความคิด ปัญญา ในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของผู้บริหารท่ีสามารถ
พัฒนาได้ และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านอื่นๆ ท าใหก้ารท างานหรือกระท าให้บรรลุสู่
เป้าหมายปลายทางขององค์กรอย่างรวดเร็ว และถูกต้องโดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ท่ีมีอยู่โดย
ผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีความช านาญ และมีคุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการบริหาร ทักษะท้ัง 5 ด้าน 
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นมากส าหรับการบริหารงานท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาและฝึกฝนเป็นประจ าเพื่อท าให้
เกิดความช านาญ เนื่องจากผู้บริหารจะสามารถบริหารงานของโรงดรียน ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นต้อง
อาศัยทักษะท้ัง 5 ด้านนี้เข้าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ห้ผูบริหารสามารถบริหารงานไดอย่าง
ถูกต้องและปราศจากความขัดแยงในองคกร พรอมยังเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับผู้บริหารว่าจะ
สามารถบริหารงานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพได 
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บทที่ 3 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research )  มีวัตถุประสงค์          
เพื่อทราบ 1)ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 2)แนวทางการพัฒนา
ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรโรงเรียน
ตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน   1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู 
ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธาน
กรรมการ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 13 คน   
รวมจ านวน 30 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์  (Unit  of  analysis) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์ ดังนั้น
เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้ังไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนด
แนวทางและรายละเอียดต่างๆ ของการวิจัย อันประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัย        มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยท่ีวางไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมโครงกำรวิจัย  เป็นการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ศึกษาทักษะ
ของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเอกสาร  ต ารา บทความ  
วรรณกรรม รวมถึงรายงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2  กำรด ำเนินกำรวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ  ใช้เครื่องมือท่ีศึกษาและพัฒนาซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ  โดยวิธีการ
หาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประชากร  แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มา
ตรวจสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3  รำยงำนผลกำรวิจัย  เป็นขั้นตอนการวิจัยท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขและจัดท ารายงาน
การวิจัยฉบับร่างน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวแปรท่ี
ศึกษา  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ใน
การวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research )  ท่ีมีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( the  one  shot,  non  
experimental  case  study )  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง ( diagram )  ได้ดังนี้ 
 
 
 
  
  

 
 
 
S  หมายถึง  ประชากรท่ีศึกษา 

  X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

 
ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้   คือ  บุคลากร โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู ประกอบด้วย ครู 1 คน 
ครูพี่เล้ียง 3 คน รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทน
ผู้ปกครอง  1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 

 

S 

O 

x 
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1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 13 คน รวมจ านวน 30 คน        
ไม่รวมผู้วิจัย 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรท่ีศึกษาซึ่งมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ตามแนวคิด
ของเดรคและโรว์ ประกอบไปด้วยดังนี้ 
  2.1  ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitive skills) หมายถึง  ความสามารถพื้นฐาน
ท่ีส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จโดยใช้ความรู้ ความคิดและปัญญา  เช่น      
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ริเริมพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา  
มีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีการสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) หมายถึง  ความสามารถในการท างาน
ของผู้บริหารท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมการวิเคราะห์ และรู้จักการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างช านาญ เช่น ใช้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และ
สามารถใช้กระบวนการทางการบริหารเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 
ใช้เครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงาน
ตามความสามารถและความช านาญสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  2.3  ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (educational and instructional skills) 
หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้น าทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสอนและการ
เรียน มีภูมิรู้ และเป็นนักวิชาการท่ีดีในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เช่น มีความรู้ความเข้าใจ     
ในเรื่องการเรียนการสอน สามารถเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่อง
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การเรียนการสอน มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม   
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการเปล่ียนแปลง
วิธีการต่างๆ ในเรื่องการเรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับ
สถานศึกษา มีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแก่ครู สนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 2.4  ทักษะด้านมนุษย์ (human skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารท างานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนได้
อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างความร่วมมือของทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร  เช่น          
มีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเป็นกันเองกับ
ครูเพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ        
ให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถในการ
ประสานส่ิงต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานด้าน
ต่างๆในองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน เช่น สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่าง คลอบคลุม มีการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงานเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวมทั้งหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่และหน่วยงานอื่น 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
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  ตอนท่ี 2   สอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารละครูผู้สอนตามกรอบแนวคิดของ
เดรคและโรว์  มีข้อค าถามตามข้อย่อย 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด  2) ทักษะด้าน
เทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน  4) ทักษะด้านมนุษย์ 5) ทักษะด้านมโนภาพ  

ส าหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ  
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert ) โดย โดยก าหนดค่าและแปลความหมาย  ดังนี้ 
        ระดับ 5 หมายถึง  ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
        ระดับ 4 หมายถึง  ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมาก ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
        ระดับ 3 หมายถึง   ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
        ระดับ 2 หมายถึง  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับน้อย ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
   ระดับ 1 หมายถึง  ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยออกแบบเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure Interview) 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเป็นท้ัง 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ศึกษาวรรณกรรม  บทความ  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีใช้
ในการวิจัย  น าผลการศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสม  สร้างเป็นเครื่องมือโดยขอค าแนะน าปรึกษาจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ( content  validity )  ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน  ตรวจสอบ
เนื้อหา โดยใช้เทคนิค  IOC ( Index of Item Objective Congruence )  
 ขั้นที่ 3 น าเครื่องมือไปทดลองใช้ ( try out )  กับโรงเรียนวัดประดู่ บางจาก                   สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามรวมจ านวน 30 คน 
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 ขั้นท่ี 4 รวบรวมแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใช้  แล้วหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability ) ตาม
วิธีการของครอนบาค ( Cronbach )89 ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.9701 
 2. แบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสอบถามข้อท่ีมีคะแนนน้อยมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. น าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะล่อม เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วท า
หนังสือไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม  พร้อมท้ังนัดวันเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย  ในการ
ประมวลผลข้อมูลโดยก าหนดขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. เพื่ อ ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใ ช้ ค่าความถี่   
(frequencies ) และค่าร้อยละ ( percentage ) 

 2. เพื่อให้ทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (μ)   และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยน าคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามใช้แนวคิดของเบสท์90  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 3.49  แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม อยู่ในระดับ
มาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม อยู่ในระดับ
น้อย 

                                                             

 89 Lee  J.  Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, 3rd ed. (New  
York : Harper & Row  Publishers, 1974 ), 161. 
 90 John  W. Best, “Research  in  Education”  ( Englewood  Cliffs :  Prentice – 
Hall Inc., 1870), 190. 
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  แสดงว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม อยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด 

3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
  
 

สรุป 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive  research ) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  บุคลากรโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน 
รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง  1 คน 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทน
องค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 13 คน รวมจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ และทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของเดรค และ โรว์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  

ค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ  ( Percentage ) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ)  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ)  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตอบค าถามของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจาก
บุคลากรของโรงเรียนวัดตะล่อม จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างของโรงเรียนวัดตะล่อม รวมจ านวน  
30  คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารในโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3  แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์สถานภาพพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของ   
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 30  คน แยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐาน จ านวนร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
   1)ชาย 18 60.00 
   2)หญิง 12 40.00 

รวม 30 100 
อาย ุ   
   1)น้อยกว่า 30 ปี  2   6.67 
   2)30 – 39 ปี 12 40.00 
   3)40 – 49 ปี  7 23.33 
   4)50 ปีข้ึนไป  9 30.00 

รวม 100 100 
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สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
   1)ต่ ากว่าปริญญาตรี 11 36.67 
   2)ปริญญาตร ี 14 46.67 
   3)ปริญญาโท 5 16.67 
   4)ปริญญาโท 0   0.00 

รวม 30 100 
ต าแหน่ง   
   1)ผู้บริหาร 10 33.33 
   2)ครู  7 23.34 
   3)คณะกรรมการสถานศึกษา 13 43.33 

รวม 30 100 
ประสบการณ์ในการท างาน   
   1)ไม่เกิน 5 ปี 10 33.33 
   2)6 – 10 ปี   5 16.67 
   3)11 – 15 ปี   4 13.33 
   4)16 – 20 ปี   8 26.67 
   5)21 – 25 ปี   0 0.00 
   6)มากกว่า 25 ปี   3 10.00 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60  โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และเป็นกรรมการสถานศึกษามากท่ีสุด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 มรีะดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีมากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยมีประสบการณ์        
ในการท างานปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารในโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อตอบค าถามการวิจัย ข้อท่ี 1  ทักษะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับใด โดยวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  1) ทักษะ
ด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์
5)ทักษะด้านมโนภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
จ าแนกรายด้านและโดยภาพรวม จากประชากรท่ีศึกษาจ านวน 30 คน น าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 ถึงตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
             (N = 30) 

ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 
1. ด้านความรู้ความคิด 4.50 0.30 มากท่ีสุด 
2. ด้านเทคนิค 4.23 0.38 มาก 
3. ด้านการศึกษาและการสอน 4.25 0.31 มาก 
4. ด้านมนุษย์ 4.22 0.32 มาก 
5. ด้านมโนภาพ 4.19 0.31 มาก 

รวม 4.28 0.29 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (µ =4.28 , σ = 0.29) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะของผู้บริหารอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 1 ด้าน และระดับมากมี 4 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านความรู้ความคิด (µ = 4.50 , σ = 0.30) ด้านการศึกษาและการสอน (µ = 4.25 , σ = 0.31)                      
ด้ าน เทคนิ ค  (µ = 4.23 , σ = 0.38) ด้ านมนุ ษย์  (µ = 4.22 , σ = 0.32) และ ด้ านมโนภาพ             
(µ = 4.19 , σ = 0.31) เมื่อพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.29-0.38 หมายความว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 5  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน           
วัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้ความคิด 

          (N = 30) 
ข้อที่ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 

1 มีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
จาก การศึกษาค้นคว้า มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.22 0.43 มาก 

2 สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการบริหารงาน 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

3 มีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
4 มีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  
4.78 0.43 มากท่ีสุด 

5 มีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

6 มีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4.33 0.48 มาก 

7 มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.23 0.43 มาก 

รวม 4.50 0.30 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 5 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้
ความคิด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.50 , σ = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม ด้านความรู้ความคิด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียง
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อมีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ
ท่ีมีอยู่ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูงสุด (µ = 4.78 , σ = 0.43) รองลงมา คือ 
ข้อมีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา        (µ = 
4.70 , σ = 0.47) รองลงมา คือ ข้อสามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางใน
การบริหารงาน (µ = 4.63 , σ = 0.49) ซึ่งเท่ากับ ข้อมีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (µ = 4.63 , σ = 0.49) รองลงมา คือ ข้อมีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม (µ = 4.33 , σ = 0.48) รองลงมา คือ ข้อมีการสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (µ = 4.23 , σ = 0.43) และข้อมี
ความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก การศึกษาค้นคว้า มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับต่ าสุด (µ = 4.22 , σ = 0.43) 
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ตารางท่ี 6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน           
วัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านเทคนิค  

          (N =  30) 
ข้อที่ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆในการ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
4.23 0.43 มาก 

2.  สามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร
ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

4.20 0.49 มาก 

3.  สามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสิน
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

4.20 0.41 มาก 

4.  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานท้ังการพูดและ
การเขียน 

4.30 0.47 มาก 

5.  มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความช านาญ 

4.23 0.43 มาก 

6.  สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

4.20 0.48 มาก 

7. มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

4.27 0.45 มาก 

รวม 4.23 0.38 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านเทคนิค 
อยู่ในระดับมาก  (µ = 3.80 , σ = 0.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ตะล่อม ด้านด้านเทคนิคอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อ โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ข้อใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานท้ังการพูดและการเขียน อยู่ในระดับสูงสุด                        
(µ = 4.30 , σ = 0.47)  รองลงมาคือ ข้อมีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  (µ = 4.27 , σ = 0.45)  รองลงมาคือ ข้อมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ            
(µ = 4.23 , σ = 0.43) ซึ่งมีระดับคะแนนเท่ากับ ข้อมีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความช านาญ (µ = 4.23 , σ = 0.43) รองลงมาคือ ข้อสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อ
ช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ (µ = 4.20 , σ = 0.41) รองลงมา
คือ ข้อสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  (µ = 4.20 ,       
σ = 0.48) และข้อสามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ อยู่ในระดับต่ าท่ีสุด (µ = 4.20 , σ = 0.49) 
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ตารางท่ี 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน           
วัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาและการสอน  

          (N =  30) 
ข้อที่ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน 4.13 0.35 มาก 
2. สามารถเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียนการสอน 
4.27 0.47 มาก 

3. มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4.17 0.38 มาก 

4. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.43 0.50 มาก 

5. จัดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่างๆ ในเรื่องการเรียนการ
สอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับสถานศึกษา 

4.27 0.45 มาก 

6. มีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้
ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ครู 

4.20 0.41 มาก 

7. สนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

4.27 0.44 มาก 

รวม 4.25 0.31 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา
และการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.25 , σ = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะ
ของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ด้านการศึกษาและการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับสูงสุด (µ = 4.43 , σ = 0.50)  รองลงมาคือ ข้อสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  (µ = 4.27 , σ = 0.44) 
รองลงมาคือ ข้อสามารถเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียน
การสอน (µ = 4.27 , σ = 0.47) รองลงมาคือ ข้อจัดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่างๆ ในเรื่องการ
เรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษา  (µ = 4.27 ,           
σ = 0.45) รองลงมาคือ ข้อมีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ครู (µ = 4.20 , σ = 0.41) รองลงมาคือ ข้อมีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม (µ = 4.17 , σ = 0.38) และข้อมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน อยู่ในระดับต่ าท่ีสุด (µ = 4.13 , σ = 0.35)    
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ตารางท่ี 8  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารโรงเรียน            
วัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านมนุษย์  

          (N =  30) 
ข้อที่ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 

1 มีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.27 0.45 มาก 

2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ใน
การร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.43 มาก 

3 ให้ความเป็นกันเองกับครูเพื่อลดความกดดันในการ
ปฏิบัติงาน 

4.30 0.47 มาก 

4 สามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10 0.31 มาก 

5 ให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ 4.23 0.43 มาก 
6 ให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 4.17 0.38 มาก 
7 ใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.23 0.43 มาก 

รวม 4.22 0.32 มาก 
 
 ตารางท่ี 8 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านมนุษย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.22 , σ = 0.32)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม ด้านมนุษย์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ ข้อมีให้ความเป็นกันเองกับครูเพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูงสุด (µ = 
4.30, σ = 0.47) รองลงมาคือ ข้อมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (µ = 4.27, σ = 0.45) รองลงมาคือ ข้อมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (µ = 4.23, σ = 0.43) ซึ่งมีระดับคะแนน
เท่ากับ ข้อให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ (µ = 4.23, σ = 0.43) ซึ่งมี
ระดับคะแนนเท่ากับ ข้อใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (µ = 4.23, σ = 0.43) รองลงมาคือ ข้อให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานอย่าง
จริงจัง (µ = 4.17, σ = 0.38) และ ข้อสามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการประสานงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับต่ าสุด (µ = 4.10, σ = 0.31) 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ตะล่อม  สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านมโนภาพ  

          (N =  30) 
ข้อที่ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 
29 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ

สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
4.17 0.39 มาก 

30 มีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสถานศึกษา 

4.20 0.41 มาก 

31 มีการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

4.17 0.37 มาก 

32 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

4.27 0.45 มาก 

33 สามารถจัดระบบงานของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.34 มาก 

34 มีมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.23 0.43 มาก 

35 สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวมทั้งหน่วยงานท่ีตน
สังกัดอยู่และหน่วยงานอื่น 

4.13 0.36 มาก 

รวม 4.19 0.31 มาก 
 
 ตารางท่ี 9 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านด้านมโนภาพ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.19 , σ = 0.31)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม ด้านด้านมโนภาพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับสูงสุด (µ = 4.27 , σ = 0.45)  รองลงมาคือ ข้อมีมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงบางส่วน
ของงานเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (µ = 4.23 , σ = 0.43) รองลงมาคือ ข้อมี
การก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา (µ = 4.20 , σ = 0.41) 
รองลงมาคือ ข้อมีการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด (µ = 4.17 , σ = 0.37) รองลงมาคือ ข้อสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน (µ = 4.17 , σ = 0.39)รองลงมาคือ 
ข้อสามารถจัดระบบงานของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (µ = 4.13 , σ = 0.34) 
และข้อสามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวมท้ังหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่และหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับ
ต่ าสุด (µ = 4.13 , σ = 0.31) 
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้  
1. ด้านมโนภาพ 

 การท่ีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ย่อมจะท าให้สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน จนสามารถท่ีจะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กร              
ให้ประสบผลส าเร็จได้  จึงถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากผู้บริหาร               
จะสามารถจัดระบบงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ                          
ความต้องการของโรงเรียนและขับเคล่ือนไปตามแนวทาง ตามแผนกลยุทธ์  แผนการด าเนินงานต่างๆ 
เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นหมายถึงผู้บริหารต้องมีมโนภาพในการวางแผนงานในการพัฒนา
อย่างชัดเจนและถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน  โดยมีบุคลากรเป็นส่วนร่วมในการท างาน  จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารในด้านมโนภาพ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป 

2. ด้านมนุษย์ 
 การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้นในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
การยกย่องกันชมเชย การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบ
เพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา 
ประสานประโยชน์ ในการด าเนินงาน  กิจกรรม และโครงการต่างๆ  การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้จักวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร  เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น  
ท่ีสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็น ทีม          
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู้ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3. ด้านเทคนิค 
 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆใน
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร
โรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถใช้
วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ ใช้วิธีการและการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
บริหารงานตามความสามารถและความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
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ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงควร
ส่งเสริมให้ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มี
ความสามารถในการวางระบบงาน การจัดท างบประมาณ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหารได้เหมาะสม 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  
research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม  2) แนวทางการ
พัฒนาการทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานครผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของเดรค และ โรว์ (Drake and 
Roe)  โดยใช้บุคลากรสถานศึกษาในโรงเรียนวัดตะล่อม เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)     
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน 
รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง  1 คน 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทน
องค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 13 คน รวมจ านวน 30 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อให้ได้ค่าสถิติจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่(frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะห์เนื้อหา           
( Content  Analysis ) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะของผู้บริหารด้านความรู้ความคิด 
ทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหาร
ด้านมนุษย์และด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ  

  2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายใน
โรง เรียน ท่ีมี คุณวุฒิ สูง สุด  พบว่ า  ผู้บริหารโรง เรียนวัดตะล่อม ส านักงานเขตภาษี เจริญ                  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรได้รับการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ 
และทักษะผู้บริหารด้านเทคนิคโดยเรียงตามล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากน้อยไปมาก             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทักษะผู้บริหารของโรงเรียนวัดตะล่อม ส านักงานเขตภาษีเจริญ  
สังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 3 ด้านนี้มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด 3  อันดับ ซึ่งเป็นทักษะท่ีผู้บริหาร     
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ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากได้แก่ 1) ทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ คือผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถคาดคะเน     
ภาพอนาคตของโรงเรียนท่ีมาจากปัญญา ซึ่งการมองอนาคตขององค์การจากความคิดนั้นต้องต้ังอยู่  
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม      
โดยโรงเรียนไม่สามารถสร้างภาพในอนาคตได้หากผู้บริหารขาดทักษะในการก าหนดทิศทาง         
และแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จึงจะสามารถ
ขับเคล่ือนโรงเรียนไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ ประกอบกับต้องมีแผนงานในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างชัดเจน  ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการในท างานร่วมกัน  ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีสุดท่ีผู้บริหารโรงเรียนทุกคนจะต้องมีเพื่อน าการเปล่ียนแปลงมาสู่สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตรเช่นใน
ปัจจุบัน 2) ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นโดยเน้นให้เป็นไปในแนวทางของการปรึกษาหารือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยอมรับใน
ความสามารถของบุคลากรรวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะของคนท่ีอยู่ในสายงานหรือเพื่อน
ร่วมอาชีพ การอยู่ร่วมและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จะต้องน ามาใช้
ในการบริหารจัดการการศึกษา ประสานประโยชน์ ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้จักให้
ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น และกระบวนการกลุ่ม-ทีม ในการท างานเพื่อมุ่งมั่นต้ังใจท่ี
จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม
โลก  มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาการควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อให้
เด็กเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 3) ทักษะผู้บริหารด้านเทคนิคควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ      
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับ          
ความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆ  เพื่อช่วยเป็น
เครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  ใช้วิธีการและการ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์  มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตาม
ความสามารถและความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่าง
จริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่จะท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมไปถึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารใน
การใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มีความสามารถในการวาง
ระบบงาน การจัดท างบประมาณ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน า
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ี แนะให้ผู้อื่นปฏิบัติ   
ตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหารได้เหมาะสม 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด             
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้ว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับกลางเท่านั้น ท้ังนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ ไม่ว่าจะประสบปัญหาอย่างไรผู้บริหารก็จะใช้กลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้ทักษะด้านความรู้
ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอนในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเฉลียวฉลาด มีเทคนิค
และทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการคิดเชิงระบบท่ี
น าไปสู่การท างานอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เป็นผู้บริหารท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์สามารถระดมความคิดจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดหรือวางแนวทาง
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้น ามาด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามท่ีวางแผนกลยุทธ์
ไว้ให้มากท่ีสุด เป็นผู้บริหารท่ีมีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนสามารถเป็น
ผู้น าท่ีมี ความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียนการสอน  เป็นผู้บริหารท่ีมีภูมิ
รู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจัดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่างๆ       ใน
เรื่องการเรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโรงเรียน เป็นผู้มีความ
เช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ครู รวมถึง
สนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  สามารถ
สร้างและน ากระบวนการต่างๆ หรือใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานท้ังการพูดและการเขียน มีการพัฒนา
เครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความช านาญเหมาะสมตามบริบทและความ
แตกต่างของโรงเรียน สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง     
มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิด            
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย พลรักษา                
ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทักษะของผู้บริหารมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านท่ีมีทักษะสูงสุดคือ ด้านมนุษย์ รองมาคือ ด้านเทคนิค 
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ส่วนด้านท่ีมีพฤติกรรมต่ าสุด คือด้านความคิดรวบยอด ด้วยเหตุเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการบริหาร
หรือการจัดการ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะ
ทางด้านการวางแผนงานและโครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะทางด้านการจัดการ การ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การให้ค าแนะนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
ความรอบรู้ในงานท่ีปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถในการประสานงาน
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน  ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดย
เท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน มีความความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบายของสถานศึกษา เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของหน่วยงาน สามารถวางแผนในการปฏิบัติงาน ใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน     
จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาทักษะในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของซาลิซ พาซา เมมเมสโซวกูล ไดศึกษาวิจัยเรื่องความเห็นของครู 
เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าทักษะของผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของกลุ่มอยู่ในระดับคุณภาพมาก เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทักษะด้านคุณภาพ
มีค่าเฉล่ียสูงสุด นั่นคือการก าหนดเป้าหมายให้ครูท่ีดีจะส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ีเกิดจากความไว้วางใจในตัวผู้บริหาร ซึ่งทักษะท่ีจ าเป็นท่ีต้องมี  คือทักษะการ
บริหารจัดการมีความสามารถในการด าเนินการซึ่งจะท าให้กระบวนการบรรลุได้จริง ตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร มีการวินิจฉัยองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา
ทักษะการจัดการซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับความส าเร็จขององค์กรสถาบันการศึกษา และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิลลอทสัน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย      
และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูงของ Texas 
Association of College and University Student Personnel Administrators (TACUSPA) ซึ่ ง
ไดศึกษาล าดับความส าคัญของทักษะท้ัง 3 ดานของ แคทซ (Katz) ไดแก ทักษะทางเทคนิค ทักษะทาง
มนุษยและทักษะทางความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบวา ทักษะท่ีมีความส าคัญล าดับแรก คือ ทักษะ
ทางมนุษยซึ่งประกอบดวยทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะดานการจัดองคการ ทักษะด
านการติดตอส่ือสาร ทักษะดานการอ านวยการท่ีจ าเปนในการท างาน รองลงมา ไดแก ทักษะทาง
ความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ ทักษะผู้บริหารด้านความรู้ความคิด 
ทักษะผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน  ทักษะผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์  
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และทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ ท้ังนี้พบว่า ทักษะผู้บริหารด้านความรู้ความคิดมีค่าระดับมากท่ีสุด 
น่าจะเป็นเพราะว่า บุคคลท่ีจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ
ต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติทางด้านการศึกษาท่ีต้องจบการศึกษาด้านการบริหาร
การศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ   ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถท้ังการสอบวัดความรู้ความสามารถ การฝึกงานในด้านบริหาร  ยกตัวอย่างเช่นต าแหน่ง
ผู้บริหารท่ีเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีวุฒิ     
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และด ารงต าแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปีส าหรับปริญญาตรี และ 2 ปี
ส าหรับปริญญาโทขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทและ      
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือต าแหน่งของผู้อ านวยการโรงเรียนต้องเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี   และด ารงต าแหน่งใด        
ต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี 2) เจ้าหน้าท่ีบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ       
มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือ ผู้อ านวยการกลุ่ม มาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 4) ครู ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ รวมท้ังต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา  เมื่อสอบคัดเลือกผ่านแล้วยังต้องผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีจะได้รับการแต่งต้ังบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง 
เป็นต้น  อีกท้ังมีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า            
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา             
ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างดี  สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง      
ในการบริหารงาน  สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา มีภาวะความเป็นผู้น า
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ เพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานเพราะผู้บริหารโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะผ่านการเป็นครู มาก่อน            
มีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษาและ
ตอบสนองนโยบายของต้นสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นบุคคล    
ท่ีมีทักษะด้านความรู้ความคิดจึงเป็นทักษะการบริหารท่ีส าคัญยิ่งของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม    
ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถและทักษะการบริหารทุกด้านเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ท่ีส าคัญหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ยัง ส่งเสริม                 
ให้มีการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถท่ีจะลาศึกษาต่อ                ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นได้อีกโดยสนับสนุนท้ังเรื่องของเวลาและทุนทรัพย์ต่างๆ  ในด้านทักษะการบริหาร   จึง
ส่ังสมจนกลายเป็นคุณสมบัติของผู้บริหาร ตรงกับค ากล่าวของเซโตท่ีกล่าวไว้ว่า ทักษะการบริหาร
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จัดการของผู้บริหารเป็นทักษะความสามารถซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้บริหารจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการและมุ่งเน้นไปท่ีการ
พัฒนาทักษะการจัดการเนื่องจากทักษะการจัดการมีความส าคัญมากส าหรับความส าเร็จขององค์กร
ของสถาบันการศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภูวดล  จุลสุคนธ์  ได ศึกษาวิจัยเรื่อง        
ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร  และครูสังกัดส านักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ท่ีพบว่าทัศนะเกี่ยวกับทักษะในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู ภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้านทักษะการส่ือสารสร้างความเข้าใจ ด้านทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านทักษะการคิดนอกกรอบและด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์       
ผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน วิทยฐานะ และขนาด
ของสถานศึกษาท่ีสังกัดภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล ท่ีวิจัยแล้วพบว่า 
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 นั้นโดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะด้านการศึกษา    
และการสอน รองลงมาตามล าดับคือทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค 
และทักษะด้านความรู้ความคิด ซึ่งทักษะด้านความรู้ความคิดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยมีข้อเสนอแนะ
นั้นระบุชัดเจนว่าผู้บริหารควรพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความคิด ความช านาญ ในการวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทักษะผู้บริหารด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิตรองลงมาคือ ทักษะผู้บริหารด้านการศึกษา
และการสอน ซึ่งระดับคุณภาพมาก นั่นเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม ส านักงาน         
เขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนเพราะผู้บริหาร
โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะผ่านการเป็นครูผู้สอนมาก่อน สามารถเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็น   
ท่ียอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถในการตรวจ
แผนการสอน การวัดและประเมินผล มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
การจัดการงานด้านวิชาการ ได้อย่างเหมาะสม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพการนิเทศก ากับติดตามงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆจัดให้มีการเปล่ียนแปลง
วิธีการต่างๆ ในเรื่องการเรียนการสอน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สถานศึกษามีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแก่ครูสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน           
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา  ประสมนาค ท่ีท าการวิจัยเรื่องทักษะการบริหรงานของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 
พบว่า ทักษะของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการศึกษา
และการสอนอยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความช านาญในทักษะทางการศึกษา และ
การสอนเป็นอย่างดี  เป็นบุคลากรท่ีแสวงหาความรู้อยู่ เสมอ และมอบงานให้รองผู้บริหาร             
อย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับงานวิจัยของเศรษฐราณี ทรวดทรง ท่ีท าการวิจัยเรื่องทักษะ        
การบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ทักษะผู้บริหารโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าทักษะด้านการศึกษาและการสอนมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารระบบคุณภาพท้ังโดยภาพรวมและรายด้านท้ัง 7 ด้านในระดับสูง อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนเป็นแหล่งวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้อง         
กับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของการบริหารจึงต้องค านึงถึงเรื่องนี้
เป็นส าคัญ และการท่ีผู้บริหารจะก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา วางแผนกลยุทธ์ ท่ี
เหมาะสม สอดคล้องและปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาการทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว้ได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล การนิเทศ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารท่ีจ าเป็นส าหรับการ
บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย ให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ได้แก่  ทักษะด้านการเรียนการสอน ทักษะด้านการจัด      
การบุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะท้ัง 3 ด้าน มีความ
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยในทักษะด้านการเรียนการสอน
นั้น ประกอบด้วย การท างานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอน เพื่อจะได้มีจุดประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ ในการสร้างแผนการสอน มีกิจกรรม
ส าหรับการเรียนการสอน มีการประเมินแผนการเรียนการสอน และประเมินครู เพื่อน าไปพัฒนาให้
เกิดส่ิงใหม่ๆ ส าหรับทักษะการพัฒนาบุคลากรท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย ลักษณะความเป็นผู้น าท่ีกระตุ้นความสนใจของบุคลากร มีความสนใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร รวมไปถึงเห็นความส าคัญในการตัดสินใจของบุคลากรด้วย 
มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของแต่ละ
บุคคล ส าหรับทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย มีการ
ใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดวิธีการดูแลงบประมาณโดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ มีการเก็บข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนอย่างสุจริต และสามารถตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของโรงเรียนได้ หากแต่ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของจารุณี สถิตย์เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
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ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะด้านทางความรู้ความคิด ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค 
ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ท่ีมีความคิดเห็นว่า ผู้บริ หารควรพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของผู้เรียน รองลงมา
คือ ผู้บริหารจัดระบบด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล ได้สอดคล้องกับสถานศึกษาและผู้บริหาร
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ทักษะผู้บริหารด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิตรองลงมาคือ ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค 
ซึ่งระดับคุภาพระดับมาก นั่นเป็นเพราะว่า ผู้บริหารอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาหาแนวทาง วิธีการ       
และเทคนิคต่างๆ เข้าสอดแทรกระบบต่างๆ เพื่อลดความซับช้อน สร้างความรวดเร็ว ลดภาระงาน  
เพื่อท าให้เกืดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆ    
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรท่ีใช้ 
ในการบริหารได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ โดยสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือ    
ในการตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานท้ังการพูด
และการเขียน มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและความช านาญ
สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังมีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ    
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ตรงกับค ากล่าว
ของแมคเคนน่า ท่ีกล่าวไว้ว่า เรื่องแนวโน้มและบริบทในการพัฒนาทักษะการบริหาร ว่า ทักษะ       
การบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นทักษะการจัดการมีความส าคัญมากส าหรับความส าเร็จขององค์กร
ของสถาบันการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา ทองเรือง เรื่องทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะ
ด้านเทคนิควิธีท้ังนี้เพราะผู้บริหารท าหน้าท่ีประธานในการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
จัดท าแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
การเงินและควบคุมก ากับติดตามให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และสอดคล้องกับงานวิจัย
จาวาดิน เอมิน เทรานี  และราเมซานี  (Javadin Tehrani and Ramezani) ไ ด้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพในการท างานของผู้จัดการธนาคารแต่ละ
สาขาในเมือง Tehran ประเทศอิหร่าน โดยใช้ทักษะการบริหารของแคทซ์ (Katz) ผลการศึกษาพบว่า 
ทักษะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.1 ท้ังภาพรวมและรายด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะด้านเทคนิค (Technical 
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skill) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทักษะด้านมนุษย์ (Human skill) และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด (Conceptual skill) เป็นล าดับ โดยทักษะทางเทคนิคนั้นได้รวมไปถึงประสบการณ์ 
การศึกษา การฝึกฝน การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในการท างานด้วย 
ซึ่งเขากล่าวว่าการมีทักษะทางเทคนิคท่ีดีจะส่งผลให้เกิดทักษะด้านมนุษย์ท่ีดีขึ้นตามมา ซึ่งทักษะด้าน
มนุษย์กล่าวรวมถึงทักษะการส่ือสาร การจัดการปัญหา การสร้างแรงจูงใจ การควบคุมและการท างาน
อย่างเป็นระบบ และเขายังกล่าวอีกว่าการท่ีผู้บริหารมีทักษะด้านการบริหารท่ีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้
มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งขัดแย้งกับภูริชัย ชัยศร ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะ
การบริหารท่ีสัมพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครปฐมพบว่า ทักษะการบริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านการศึกษาและการ
สอน ด้านความรู้ความคิด ด้านมนุษย์ ด้านมโนภาพและด้านเทคนิคตามล าดับ อาจเนื่องมาจากการ
คัดเลือกผู้บริหารในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีข้ันตอนการคัดกรองและเลือกสรรบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง  จึงท าให้สถานศึกษาได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานในฐานะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ผนวกกับในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องท้ังการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท าผลงานวิทยฐานะให้สูงขึ้น การศึกษาดูงานท้ังใน
และนอกประเทศ การฝึก การอบรม พัฒนาความรู้ เทคนิคการบริหารงานในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนจึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทักษะด้านมนุษย์มีผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉล่ียอันดับรองสุดท้าย ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะทักษะด้านมนุษย์เป็นทักษะท่ีใช้สร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการประสานงาน เกิดการจูงใจ 
เกิดการสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อโน้มน้าวให้คนร่วมมือกันในการท างาน และเป็ นทักษะ ท่ีเป็น
ความสามารถประสานงานกับคน รู้จักการเรียนรู้ผู้อื่น เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี รู้จักการสร้างทีมงาน
เพื่อให้คนอยากท างาน รักการท างาน เป็นเจ้าของงาน ผู้บริหารยุคใหม่ต้องติดต่อประสานงาน        
กับผู้ปกครอง ชุมชน ต้องโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา           
ด้วยหลักการบริหารสถานศึกษาโดยการกระจายอ านาจ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยใช้ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมงานกับผู้อื่น และให้ความเป็นกันเองกับครู  
เพื่อลดความกดดันในการปฏิบั ติงาน โดยการมอบหมายงานมีการพิจารณามอบหมายงาน              
ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรในโรงเรียนตามความถนัด ประสานงานกับชุมชน องค์กร             
และเครือข่ายผู้ปกครองให้สามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการประสานงานได้ ให้โอกาส
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กับครู ในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ  ให้ความช่วยเหลือครู ในการปฏิบั ติงาน                  
ใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุรากรณ์  คูนาเอก ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ    
การนิเทศในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ทักษะการบริหาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพและทักษะด้านเทคนิค ซึ่งทักษะ
ด้านมนุษย์มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะทักษะด้านมนุษย์ เป็นทักษะท่ีผู้บริหารต้องใช้สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่    
จึงต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานท้ังกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูและนักเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นการท างานท่ีเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการท างานมากกว่าการบริหารงานแบบส่ังการเพียงฝ่ายเดียว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทร์เพ็ญ   ธนะฤกษ์ ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีสั งกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีทักษะทุกด้าน   
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทาง
เทคนิคท้ังนี้เนื่องมาจากผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน ให้การ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนด้วยความจริงใจ เป็นผู้น าทางวิชาการให้แก่
บุคลากร และยอมรับในความผิดพลาดและความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีอาจขัดแย้งกันได้ และสอดคล้อง
กับง านวิ จัยของ โมสทาฟ,ฮาบิป ,ฟาร์ซัดและนาฮิด ( Mostafa, Habib, Farzad and Nahid)              
ได้ท าการศึกษาการจัดล าดับความส าคัญของทักษะการบริหารจากทฤษฎีของแคทซ์(Katz) ส าหรับ
ผู้บริหารด้านพลศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านมนุษย์มี
ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิคตามล าดับ    
โดยการศึกษาครั้งนี้ยังได้ศึกษาความส าคัญของหัวข้อย่อยในทักษะแต่ละด้าน ผลพบว่า ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอดของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อย่อยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญดังนี้ ความมีวินัย การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการวางแผน ทักษะด้านมนุษย์ของ
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้  การมี
อารมณ์ดี การมีทักษะการส่ือสาร และการมีความเป็นผู้น าในท่ีประชุม ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหาร
ในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ การมีความรู้
ประสบการณ์ในการบริหาร การประเมินผลการท างานเป็นทีมและการจัดการความแตกแยก 
 ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทักษะด้านมโนภาพมีผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉล่ียอันดับสุดท้าย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
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ทักษะด้านมโนภาพ เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญต่อผู้บริหารส่งผลให้ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
องค์กรโดยรวม และยังรวมถึงเรื่องการวางแผนซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญของผู้บริหาร นอกจากนี้ทักษะ
ด้านมโนภาพยังรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น       
และส่งผลกระทบต่อองค์กร และยังรวมถึงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เช่น ก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงานเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวมท้ังหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่และหน่วยงานอื่น  
และตรงกับงานวิจัยของเจนทรีและคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหาร : มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปต้ังแต่ปีคริสตศักราช 1980 พบว่า ทักษะการบริหารท่ีมีความส าสัญต้ังแต่ปี 1980 นั้น 
ปัจุบันยังมีความส าคัญอยู่เช่นเดิม ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยของซีต๊ะ  หรีหน่ายได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารโครงการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ท่ีพบว่า ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม ครูหัวหน้ากลุ่มงาน 4 กลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ผล
การพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านเทคนิค และด้านความรวบยอดอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านเทคนิค  และด้านความคิดรวบยอด อาจเป็น เพราะ
ทักษะการบริหารนั้น เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลในการบริหารงานและการแสดงออกเชิง
พฤติกรรมท่ีต้องน าไปใช้กับองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารนั้น
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหาร แต่ในการบริหารงานท่ีจะประสบความส าเร็จ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ต้องอาศัยทักษะในการบริหารด้วย และทักษะนั้น
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของนายเอนก บุญเฮี๊ยะ ได้ท าการศึกษา   
เรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา       
ในระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉล่ีย คือ ทักษะทางเทคนิค รองลงมาคือ ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทาง
ความคิดรวบยอด ตามล าดับ 
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2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม พบว่า ด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
ต่ าสุด 3 อันดับ เรียงจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ ทักษะด้านมโนภาพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าท่ีสุด        
ควรได้รับการพัฒนาเรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ ย่อมจะท าให้สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน จนสามารถท่ีจะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กร        
ให้ประสบผลส าเร็จได้  จึงถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากผู้บริหาร           
จะสามารถจัดระบบงานของโรงเรียนได้อย่ างมีประ สิทธิภาพ สามารถวิ เคราะห์ปัญหา                   
และความต้องการของโรงเรียนและขับเคล่ือนไปตามแนวทาง ตามแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นหมายถึงผู้บริหารต้องมีมโนภาพในการวางแผนงาน             
ในการพัฒนาอย่างชัดเจนและถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน โดยมีบุคลากรเป็นส่วนร่วม                
ในการท างาน จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารในด้านมโนภาพ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ แพรดาว สนอง
ผัน ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารจะต้องมองนโยบาย วิสัยทัศน์ จะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ทิศทาง
ร่วมกัน ร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน การจัดการเรียน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เมื่อกา
หนดแล้วก็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ช้ีแจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบจะได้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ประเด็นท่ีสองจะต้องมองโครงสร้างขององค์กร มอบหมายภารกิจหน้าท่ีให้ชัดเจนตรงกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล และประเด็นสุดท้าย คือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ อาคาร สถานท่ี 
ต้องวางผังระยะยาวเพื่ออนาคต รวมทั้งพวกส่ือการสอน เทคโนโลยี ต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และจะต้องมองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตการมองภาพรวมหรือการคิด
รวบยอดเป็นส่ิงสาคัญท่ีผู้บริหารในแต่ละองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โดยการระดมสมองกันของบุคลากร  
ในสถานศึกษา มองให้ออกว่าบทบาทหน้าท่ีเป็นอย่างไร มีโครงสร้างสายการทางานอย่างไร ทักษะท่ี  
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ ารองอับดับสุดท้าย คือ ด้านมนุษย์ ควรได้รับการพัฒนา เรื่องการจัดกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้น โดยการบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องกันชมเชย 
การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจ
ในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา ประสานประโยชน์ ในการ
ด าเนินงาน  กิจกรร และโครงการต่างๆ การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้ จักวิ เคราะห์ ศักยภาพของ
ผู้ใต้บัง คับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ตรงกับความรู้  
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ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น   
ท่ีสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู้ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ   
สายชล แสงแดงชาติ ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขต 3 พบว่า การสร้างบรรยากาศมิติความผูกพัน ด้วยการกระตุ้นให้ลูกน้องมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรืนร้นในการท างาน และมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามล าดับ ด้วยการสร้างบรรยากาศการยอมรับ การยกย่อง เพื่อเป็นการให้รางวัล ชมเชย
ลูกน้องมากกว่าติเตียนและให้ความส าคัญกับระบบการให้รางวัลมากกว่าระบบอาวุโส มิติมาตรฐาน
ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้ถึงเป้าหมายมากท่ีสุด ให้ลูกน้องประเมินการบริหารงาน
และก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและมีมาตราฐาน มิติโครงสร้าง ด้วยการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถอธิบายให้เกิดความกระจ่างในภาระงาน และก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่าง 
ส่วนด้านเทคนิค มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ ารองจากรองอับดับสุดท้าย คือ ด้านมนุษย์ ควรได้รับการ
พัฒนา เรื่องการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร
โรงเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถใช้
วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ ใช้วิธีการและการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการ
บริหารงานตามความสามารถและความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงควร
ส่งเสริมให้ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มี
ความสามารถในการวางระบบงาน การจัดท างบประมาณ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหารได้เหมาะสมโดยภาพรวมนั้นส่งผล
ต่อการบรอหารงานในโรงเรียนในด้านต่างๆ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับทักษะการบริการ เพื่อ
พัฒนาทักษะการบริหารให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นทักษะการบริหารของผู้บริหารจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของนางสาวธนันษภร ไชยสอน ได้ท าการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ผู้บริหารควรจะเข้ารับการ
อบรม ในการบริหารงาน 4 งานหลัก คือ งานบริหารงารวิชาการ งานบริหารงานการเงินและ          
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งบประมาน งานบริหาร งานบุคลากรและงานบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหารต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใน
สายงาน 4 งานให้มีความรอบรู้ทันสมัยในทุกเรื่อง ทุกด้าน ทุกกฎข้อระเบียบข้อบังคับ อย่างแท้จริงจน
สามารถอธิบาย เป็นเรียนรู้ทางวิชาการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน
วัดตะล่อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้น และเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรจัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ เช่น จัดการอบรม สัมมนา 
ดูงานต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรส่งเสริมทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร รู้จัก
การท างานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ในงานท างาน ให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิด เพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

3. ควรส่งเสริมทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน โดยส่งเสริมให้
ผู้บริหาร มีความเช่ียวชาญ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถสอนงานกับครูเพื่อพัฒนา
งานในองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้นเพื่อให้ได้งานวิจัยเกี่ยวกับ ทักษะของ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แพร่หลายออกไปและเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิชาการและผู้สนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการ 
เร่ือง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

RELIABITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

Item-total Statistics 
               Scale          Scale         Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item          if Item         Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
A1           140.7333       256.0644        .5740         .               .9698 
A2           140.7000       252.9759        .7109         .               .9692 
A3           140.7333       255.5816        .5994         .               .9697 
A4           140.6333       254.2402        .6094         .               .9696 
A5           140.7000       255.5276        .5804         .               .9698 
A6           140.5000       255.9828        .6466         .               .9695 
A7           140.7667       254.1161        .7063         .               .9692 
B1           140.8000       250.8552        .7128         .               .9691 
B2           140.6333       260.1023        .4044         .               .9705 
B3           140.7667       251.3575        .7186         .               .9691 
B4           140.7000       253.3207        .6932         .               .9692 
B5           140.7333       254.5471        .7292         .               .9691 
B6           140.7000       255.7345        .7148         .               .9693 
B7           140.7000       253.7345        .7434         .               .9691 
C1           140.7333       252.0644        .6205         .               .9697 
C2           140.7000       252.8379        .7940         .               .9688 
C3           140.7333       250.5471        .7927         .               .9687 
C4           140.8333       251.1782        .5974         .               .9699 
C5           140.9667       249.7575        .6286         .               .9698 
C6           140.8000       247.4069        .8146         .               .9686 
C7           140.5333       252.9471        .6865         .               .9693 
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D1           140.6333       252.5161        .6931         .               .9692 
D2           140.6667       255.7471        .6070         .               .9696 
D3           140.7333       252.4092        .6058         .               .9698 
D4           140.5000       255.4310        .7785         .               .9691 
D5           140.5000       252.1207        .5820         .               .9700 
D6           140.7333       247.7195        .8078         .               .9686 
D7           140.5667       252.1161        .6355         .               .9696 
E1           140.6000       251.6276        .7840         .               .9688 
E2           140.6667       253.5402        .6609         .               .9694 
E3           140.7333       251.7195        .8044         .               .9687 
E4           140.6333       249.4816        .8419         .               .9685 
E5           140.7667       252.9437        .6998         .               .9692 
E6           140.8000       248.7172        .7581         .               .9689 
E7           140.7000       248.9759        .8441         .               .9685 
 
                       Analysis of Variance 
Source of Variation      Sum of Sq.       DF       Mean Square      F        Prob. 
Between People             221.7190          29           7.6455 
Within People              235.2571       1020           .2306 
Between Measures              10.0762            34           .2964       1.2977   .1199 
Residual                    225.1810         986           .2284 
Nonadditivity                  1.1198              1           1.1198      4.9229   .0267 
Balance                    224.0611           985            .2275 
Total                       456.9762      1049       .4356 
Grand Mean              4.1381 
Tukey estimate of power to which observations 
must be raised to achieve additivity         =      4.0021 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0   N of Item = 35 items 
Alpha =   .9701           Standardized item alpha =   .9714 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย    ใน        หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
           ชาย                                               หญิง [1] 

2 อาย ุ
           น้อยกว่า 30 ปี                                   30 – 39 ปี 
           40 – 49 ปี                                       50 ปีข้ึนไป [2] 

3 ระดับการศึกษา 
            ต่ ากว่าปริญญาตร ี                             ปริญญาตรี             
            ปริญญาโท                                       ปริญญาเอก [3] 

4 ต าแหน่ง 
           ผู้บริหาร 
                ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ครู 
                  คร ู                                          ครู พี่เลี้ยง 
           คณะกรรมการสถานศึกษา [4] 

6 ประสบการณ์ในการท างาน 
                  ไม่เกิน 5 ปี                               6 – 10 ปี 
                  11 – 15 ปี                               16 – 20 ปี 
                  21 – 25 ปี                               มากกว่า 25 ปี [5] 

 
 
 

  



96 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

 เพียงค าตอบเดียว โดยระดับตัวเลขในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ทักษะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ทักษะด้านความรู้ความคิด       

1 มีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก 
การศึกษาค้นคว้า มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

[6] 
2 สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทาง

ในการบริหารงาน 
     

[7] 
3 มีภาวะความเป็นผู้น าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ      [8] 
4 มีการสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  
     

[9] 
5 มีการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อ

มุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 
     

[10] 
6 มีการใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     

[11] 
7 มีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อ

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     

[12] 
ทักษะด้านเทคนิค       

8 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 

     
[14] 

9 สามารถจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร   
ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

     
[15] 
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ข้อที่ ทักษะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
10 สามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสิน

ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
     

[16] 
11 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานท้ังการพูดและการ

เขียน 
     

[17] 
12 มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตาม

ความสามารถและความช านาญ 
     

[18] 
13 สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
     

[19] 
14 มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
     

[20] 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน      [21] 

15 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน      [22] 
16 สามารถเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียนการสอน 
     

[23] 
17 มีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ

การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     

[24] 
18 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 
     

[25] 
19 จัดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่างๆ ในเรื่องการเรียนการ

สอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ 
สถานศึกษา 

     

[26] 
20 มีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการให้ค าแนะน า 

ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ครู 
     

[27] 
21 สนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
     

[28] 
ทักษะด้านมนุษย์       

22 มีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

     

[29]  
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ข้อที่ ทักษะของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
24 ให้ความเป็นกันเองกับครูเพื่อลดความกดดันในการ

ปฏิบัติงาน 
     

[30] 
25 สามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการ

ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

[31] 
26 ให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ      [32] 
27 ให้ความช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง      [33] 
28 ใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

[34] 
ทักษะด้านมโนภาพ       

29 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

     
[35] 

30 มีการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษา 

     
[36] 

31 มีการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

     
[37] 

32 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในสถานศึกษา 

     
[38] 

33 สามารถจัดระบบงานของสถานศึกษาให้สัมพันธ์กันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     
[39] 

34 มีมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงานเพื่อ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

     
[40] 

35 สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวมทั้งหน่วยงานท่ีตนสังกัด
อยู่และหน่วยงานอื่น 

     
[41] 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย    ใน        หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
           ชาย                                               หญิง [1] 

2 ต าแหน่ง 
           ผู้บริหาร 
           ครู 
           คณะกรรมการสถานศึกษา [2] 

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นายสุริยา   ทองยัง  
ที่อยู่ปัจจุบัน 166/87 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
สถานที่ท างาน  โรงเรียนวัดตะล่อม  ซอยบางแวก 86  
   แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
   โทร 0-2410-1825 
ประวัติการศึกษา 

2545 ส าเร็จการศึกษาปริญาตรีศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต   
 เอกดนตรีคีตศิลป์ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2554 ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
SKILLS OF WATTALOM SCHOOL ADMINISTRATOR 

UNDER THE BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 
สุริยา    ทองยัง1 
วรกาญจน์   สุดสดเขียว2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 2) เพื่อ
ทราบแนวทางการพัฒนาการทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม  โดยมีประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
บุคลากรโรงเรียนตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู 
ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน รวม 4 คน 3)คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ประธานกรรมการ 
1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง  1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทน
ศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 13 คน รวมจ านวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ และทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของเดรค และ โรว์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ค่าความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ  ( Percentage ) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะของผู้บริหารด้านความรู้ความคิด ทักษะของ
ผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์และ
ทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ 
 2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 1) ทักษะ
ผู้บริหารด้านมโนภาพ ควรพัฒนาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม และก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ประกอบกับต้องมีแผนงาน
ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน 2) ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับในความสามารถของบุคลากรรวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะ
ของคนท่ีอยู่ในสายงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ทักษะผู้บริหารด้านเทคนิค ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร   
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น

                                                             
1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ระบบ ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) to study the administrative skills of school 

administrator in Wattalom school under Bangkok Metropolitan  2)  to study the development skills of 
administrator in Wattalom school under Bangkok Metropolitan. The population in this study. School 
personnel convincingly Bangkok Metropolitan divided into three groups: 1) management includes the school 
director first deputy director of the school, one of the chief groups of 8 people, including 10 people 2) teachers 
include teachers, one teacher mentor three people, including four 3) education committees, including 
Chairman of one person instead of a parent one person representing community organizations, one of the 
local government representatives one person and scholars one person representing religious organizations, two 
people qualified six people, including thirteen people total. Thirty people the tools used in this research was 
questionnaires about. School administrators and skills convincingly. Bangkok Metropolitan Administration Based 
on the concept of Drake and Roe statistics used to analyze data were frequency, percentage  arithmetic mean 
and standard deviation and content Analysis. 

The findings of research revealed that 
1. School management skills convincingly . Bangkok Metropolitan Administration found that the 

overall level. By the arithmetic mean from descending below. The management skills of the knowledge and 
ideas. The management skills of education and teaching. Technical skills of administrators Management skills 
and human skills of executives imagery. 
 2. The development of management skills School convincingly. Bangkok Metropolitan Administration: 
1) the management skills of imagery. Should develop a vision for the management of basic education 
effectively. Motivate or motivation for school personnel to follow.  And the direction and guidance in the 
implementation of the appropriate context of the school. The school is required to develop a clear roadmap. 
2) the management skills of humans is to allow participants an opportunity to comment . Recognized 
the competence of the personnel as well as the honor of the people who live in or work colleagues. 
3) management of technical skills. Should be encouraged to have a better understanding about the 
management techniques and how to be effective in the management system. Whether the resources 
are used in the management of schools to adequately meet the needs of the school and the useful 
value. The method can also be used as a tool to help in determining the problem in accurately and 
systematically. 

 
บทน า 
  จากค ากล่าวท่ีว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดท่ีประชากรมีความรู้และ
การศึกษาดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบายหลักส าหรับการพัฒนาประเทศ หาก
จะกล่าวย้อนไปเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้
ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็น



การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จึงมีจุดเน้นไปท่ี “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” นั่นคือต้องพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและพร้อมส าหรับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เสียก่อน หากคนมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ก็จะ เจริญหรือ
ก้าวหน้าไปด้วย ในช่วงนั้นการศึกษา จึงได้รับความส าคัญมากขึ้น เพราะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ และแม้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อมาจนปัจจุบันคือ ฉบับ
ท่ี 9-11 จะมีจุดเน้นของการพัฒนาเป็นเรื่องอื่นก็ตาม แต่การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องมีการ
พัฒนาควบคู่กันไป เป็นการแสดงให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องต่อความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ (ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานบริการ    
วิชาการ 3 ส านักวิชาการ, 2552 : 22-24) การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคน และคุณภาพของคน 
โดยเห็นว่า“คนเป็นท้ังเหตุ เป็นท้ังปัจจัย เป็นท้ังผลลัพธ์และเป็นส่ิงท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ” 
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 จึงเน้นคนเป็นศูนย์กลาง หรือ
จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างเต็มท่ี  โดยหวังว่าคนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ท่ีสุดของสังคมย่อมมีก าร
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพท้ังด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และพื้นฐานสร้างพลังครอบครัวชุมชนและสังคม
และการพัฒนาประเทศโดยรวม ฉะนั้น การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
แก้ปัญหาต่างๆในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอด
ชีวิต  ต้ังแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต ต้ังแต่แรกเกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
ต่างๆ ท่ีจะประกอบสัมมาอาชีพและด ารงชีพ  ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงรวม
เป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2542 : 8–12) ฉะนั้นการศึกษาจึง
กล่าวไว้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คุณค่าท้ังต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ
และสังคมโลก  และยังเป็นการเรียนรู้ให้แต่ละคนได้รู้จักศักยภาพท่ีแท้ของตนเพื่อจะเล้ียงตนและครอบครัว
ได้อย่างมีสัมมาอาชีวะพร้อมๆ กับใช้ศักยภาพนั้นๆ รับใช้ผู้อื่นให้เกิดความยุติธรรมในสังคมอย่างสันติและ
เช่ือมโยงไปถึงส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างประสานสอดคล้องกัน 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าท่ีของตน
ฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากความส าคัญ
ดังกล่าว นับได้ว่าการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพซึ่งจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย    
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี ้
 1.เพื่อทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 



ขอบเขตของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ทักษะของผู้บริหารนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารไว้         
ซึ่งทักษะของผู้บริหารและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารต่างมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดท่ี
แตกต่างกันไปส่วนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัย โดยมุ่งท่ีจะศึกษาทักษะของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยทักษะของผู้บริหารใช้แนวคิดของ เดรค และ 
โรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วยทักษะท้ัง 5 ด้าน ท่ีครอบคลุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางด้าน
ต่างๆแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1)ทักษะด้านความรู้ความคิด (cognitiveskills) 2)ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skills) 3)ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (educationaland instructional skills) 4)ทักษะ
ด้านมนุษย์ (human skills) และ 5)ทักษะด้าน  มโนภาพ (conceptual skills) 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย       
ท่ีวางไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย  เป็นการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ศึกษาทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ  วรรณกรรม รวมถึงรายงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง ข้อบกพร่อง
ของเครื่องมือ  ใช้เครื่องมือท่ีศึกษาและพัฒนาซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ  โดยวิธีการหาค่าความเช่ือมั่น
แล้วไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประชากร  แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 3  รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการวิจัยท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขและจัดท ารายงานการวิจัยฉบับร่างน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้  คือ  บุคลากรโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 คน รวม 10 คน 2)ครู ประกอบด้วย ครู 1 คน ครูพี่เล้ียง 3 คน รวม 4 คน 3)คณะกรรมการ
สถานศึกษา ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนผู้ปกครอง  1 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ผู้แทนศิษย์เก่า 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา 2 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวม 
13 คน รวมจ านวน 30 คน ไม่รวมผู้วิจัย 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียด
ดังนี ้
 1. แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2   สอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารละครูผู้สอนตามกรอบแนวคิดของเดรคและโรว์  มีข้อ
ค าถามตามข้อย่อย 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด  2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษา
และการสอน  4) ทักษะด้านมนุษย์ 5) ทักษะด้านมโนภาพ  
 ส าหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ  ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท ( Likert ) 
 2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยออกแบบเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure Interview) 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเป็นท้ัง 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นท่ี 1  ศึกษาวรรณกรรม  บทความ  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีใช้ในการ
วิจัย  น าผลการศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสม  สร้างเป็นเครื่องมือโดยขอค าแนะน าปรึกษาจากอาจารย์            
ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ( content  validity )  ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน  ตรวจสอบเนื้อหา โดยใช้
เทคนิค  IOC ( Index of Item Objective Congruence )  
 ขั้นท่ี 3 น าเครื่องมือไปทดลองใช้ ( try out )  กับโรงเรียนวัดประดู่ บางจาก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามรวมจ านวน 30 คน 
 ขั้นท่ี 4 รวบรวมแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใช้  แล้วหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability ) ตามวิธีการ
ของครอนบาค ( Cronbach )  ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.9701 
  2. แบบสัมภาษณ์ โดยน าแบบสอบถามข้อท่ีมีคะแนนน้อยมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 
การเก็บการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้
 1. น าหนังสือขอความร่วมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดตะล่อม เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วท าหนังสือไปยังผู้บริหาร
โรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม พร้อมท้ังนัดวันเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   



สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าความถี่  (frequencies ) 
และค่าร้อยละ ( percentage ) 

2. เพื่อให้ทราบทักษะของผู้บริหารโรงเรียนตะล่อม ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (μ)   และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ) โดยน าคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามใช้แนวคิดของเบสท์ 

3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรของโรงเรียนวัดตะล่อม จ านวน 30 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  ข้าราชการครูและครู
อัตราจ้างของโรงเรียนวัดตะล่อม รวมจ านวน  30  คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 30 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100  น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้าน
เทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์5)ทักษะด้านมโนภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จ าแนกรายด้านและโดยภาพรวม              
จากประชากรท่ีศึกษาจ านวน 30 คน น าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี   1  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม                                              

 (N=30) 
 

ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม µ σ ระดับ 
1. ด้านความรู้ความคิด 4.50 0.30 มากท่ีสุด 
2. ด้านเทคนิค 4.23 0.38 มาก 
3. ด้านการศึกษาและการสอน 4.25 0.31 มาก 
4. ด้านมนุษย์ 4.22 0.32 มาก 
5. ด้านมโนภาพ 4.19 0.31 มาก 

รวม 4.28 0.29 มาก 

  
 จากตารางท่ี 1  พบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.28 , σ = 0.29) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะของผู้บริหารอยู่ใน



ระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน และระดับมากมี 4 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านความรู้ความคิด (µ = 4.50 , σ = 0.30) ด้านการศึกษาและการสอน (µ = 4.25 , σ = 0.31)                      
ด้ า น เ ทคนิ ค  (µ = 4.23 , σ = 0.38) ด้ า น ม นุ ษ ย์  (µ = 4.22 , σ = 0.32) แ ละ ด้ า น ม โ นภาพ                    
(µ = 4.19 , σ = 0.31) เมื่อพบว่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.29-0.38 หมายความว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานครสอดคล้อง
กัน 
 

แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้  
1. ด้านมโนภาพ 

 การท่ีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ย่อมจะท าให้สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
จนสามารถท่ีจะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กร ให้ประสบผลส าเร็จ
ได้  จึงถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากผู้บริหารจะสามารถจัดระบบงานของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและขับเคล่ือนไป
ตามแนวทาง ตามแผนกลยุทธ์  แผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นหมายถึง
ผู้บริหารต้องมีมโนภาพในการวางแผนงานในการพัฒนาอย่างชัดเจนและถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน  
โดยมีบุคลากรเป็นส่วนร่วมในการท างาน  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการ
บริหารในด้านมโนภาพ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป 

2. ด้านมนุษย์ 
 การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้นในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยก
ย่องกันชมเชย การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้ความเป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วม
อาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา ประสานประโยชน์ 
ในการด าเนินงาน  กิจกรรม และโครงการต่างๆ  การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้ จักวิ เคราะห์ ศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร  เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น  ท่ีสามารถสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู้
ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3. ด้านเทคนิค 
 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนได้
อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆ    
เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  ใช้วิธีการ  
และการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์  มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงาน          
ตามความสามารถและความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน        



อย่างจริงจัง มีการ     น ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเช่ียวชาญ และช านาญจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มีความสามารถในการวาง
ระบบงาน การจัดท างบประมาณ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าในการท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหารได้เหมาะสม 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะของผู้บริหารด้านความรู้ความคิด ทักษะของ
ผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์และ
ด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ  

  2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายใน
โรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิสูงสุด พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ควรได้รับการพัฒนา
ทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ ทักษะผู้บริหารด้านมนุษย์ และทักษะผู้บริหารด้านเทคนิคโดยเรียงตามล าดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากน้อยไปมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทักษะผู้บริหารของโรงเรียน      
วัดตะล่อม ส านักงานเขตภาษีเจริญ  สังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง  3 ด้านนี้มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด           
3  อันดับ ซึ่งเป็นทักษะท่ีผู้บริหารควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากได้แก่ 1) ทักษะผู้บริหารด้านมโนภาพ    
คือผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
จะสามารถคาดคะเนภาพอนาคตของโรงเรียนท่ีมาจากปัญญา ซึ่งการมองอนาคตขององค์การจากความคิด
นั้นต้องต้ังอยู่  บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ สร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติ
ตาม โดยโรงเรียนไม่สามารถสร้างภาพในอนาคตได้หากผู้บริหารขาดทักษะในการก าหนดทิศทาง          
และแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จึงจะสามารถ
ขับเคล่ือนโรงเรียนไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ ประกอบกับต้องมีแผนงานในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน  ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการในท างานร่วมกัน   ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุดท่ีผู้บริหารโรงเรียนทุกคนจะต้องมีเพื่อน าการเปล่ียนแปลงมาสู่สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตรเช่นในปัจจุบัน  2) ทักษะ
ผู้บริหารด้านมนุษย์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นให้เป็นไปใน
แนวทางของการปรึกษาหารือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยอมรับในความสามารถของบุคลากรรวมถึง
การยกย่องให้เกียรติกันในฐานะของคนท่ีอยู่ในสายงานหรือเพื่อนร่วมอาชีพ การอยู่ร่วมและปฏิบัติงาน
แบบเพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จะต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน
ประโยชน์ ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ การรู้จักให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพของผู้อื่น และ
กระบวนการกลุ่ม-ทีม ในการท างานเพื่อมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเจริญก้าวหน้า       
ทุกด้าน ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลก  มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อให้เด็กเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป 3) ทักษะผู้บริหารด้าน



เทคนิคควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนได้
อย่างเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและมีประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ท้ังยังสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อ
ช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ใช้วิธีการและการ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถ
และความช านาญ สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากล
ยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จะท าให้
การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมไปถึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ 
เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่ียวชาญ และช านาญ
จากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม มีความสามารถในการวางระบบงาน การจัดท างบประมาณ 
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าใน
การท างาน สามารถแนะน าหรือช้ีแนะให้ผู้อื่นปฏิบัติ   ตามได้ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริหาร
ได้เหมาะสม 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้ว่า ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับกลาง
เท่านั้น ท้ังนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ไม่ว่าจะ
ประสบปัญหาอย่างไรผู้บริหารก็จะใช้กลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะ     
ด้านการศึกษาและการสอนในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเฉลียวฉลาด มีเทคนิคและทักษะ            
ในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นผู้บริหารยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการคิดเชิงระบบท่ีน าไปสู่            
การท างานอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เป็นผู้บริหารท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถระดมความคิดจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดหรือวางแนวทางโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้น ามาด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามท่ีวางแผนกลยุทธ์ไว้ให้มากท่ีสุด เป็น
ผู้บริหารท่ีมีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนสามารถเป็นผู้น าท่ีมี  ความเช่ียวชาญ
และเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานในเรื่องการเรียนการสอน  เป็นผู้บริหารท่ีมีภูมิรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจัดให้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่างๆ ในเรื่องการเรียนการสอนและใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโรงเรียน เป็นผู้มีความเช่ียวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดีในการ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ครู รวมถึงสนับสนุนให้ครูรู้จักใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  สามารถสร้างและน ากระบวนการต่างๆ หรือใช้วิธีการ
ต่างๆเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการ
มอบหมายงานท้ังการพูดและการเขียน มีการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถ
และความช านาญเหมาะสมตามบริบทและความแตกต่างของโรงเรียน สามารถจัดท าแผน   กลยุทธ์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ านวย พลรักษา ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทักษะ   ของผู้บริหาร



มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านท่ีมีทักษะสูงสุดคือ ด้านมนุษย์ รองมาคือ 
ด้านเทคนิค ส่วนด้านท่ีมีพฤติกรรมต่ าสุด คือด้านความคิดรวบยอด ด้วยเหตุเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการบริหารหรือ
การจัดการ ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะทางด้านการ
วางแผนงานและโครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะทางด้านการจัดการ การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ การให้ค าแนะนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ความรอบรู้ในงานท่ี
ปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถในการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน  ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจน
ต้องให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน มีความความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของสถานศึกษา 
เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน สามารถ
วางแผนในการปฏิบัติงาน ใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาทักษะในการ
บริหารสถานศึกษาในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม พบว่า ด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด 
3 อันดับ เรียงจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้ ทักษะด้านมโนภาพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าท่ีสุดควรได้รับการ
พัฒนาเรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ ย่อมจะท าให้สามารถมองอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน จนสามารถท่ี
จะก าหนดแนวทาง แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้  จึงถือ
เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากผู้บริหารจะสามารถจัดระบบงานของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและขับเคล่ือนไปตาม
แนวทาง ตามแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นหมายถึงผู้บริหาร
ต้องมีมโนภาพในการวางแผนงานในการพัฒนาอย่างชัดเจนและถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน โดยมี
บุคลากรเป็นส่วนร่วมในการท างาน จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการบริหารใน
ด้านมโนภาพ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ                    
แพรดาว สนองผัน ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ผู้บริหารจะต้องมองนโยบาย วิสัยทัศน์ จะพัฒนา
ไปในทิศทางใด โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ทิศทาง
ร่วมกัน ร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน การจัดการเรียน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เมื่อก าหนด
แล้วก็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ช้ีแจงให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ประเด็นท่ีสองจะต้องมองโครงสร้างขององค์กร มอบหมายภารกิจหน้าท่ีให้ชัดเจนตรงกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล และประเด็นสุดท้าย คือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ อาคาร สถานท่ี ต้องวางผังระยะ
ยาวเพื่ออนาคต รวมท้ังพวกส่ือการสอน เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจะต้อง
มองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตการมองภาพรวมหรือการคิดรวบยอดเป็นส่ิงสาคัญท่ี
ผู้บริหารในแต่ละองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โดยการระดมสมองกันของบุคลากรในสถานศึกษา มองให้ออกว่า
บทบาทหน้าท่ีเป็นอย่างไร มีโครงสร้างสายการทางานอย่างไร ทักษะท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ ารองอับดับ
สุดท้าย คือ ด้านมนุษย์ ควรได้รับการพัฒนา เรื่องการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านมนุษย์นั้น โดย
การบริหารโรงเรียนผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ



ตัดสินใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การยกย่องกันชมเชย การเสริมแรงท้ังการการะท า วาจา การให้ความ
เป็นกันเองและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพ เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จนสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสานประโยชน์ ในการด าเนินงาน  กิจกรร และโครงการต่างๆ การแก้ไข
ปัญหา การร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ท่ีส าคัญคือ 
การรู้จักวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ คนในองค์กร  เพื่อให้สามารถมอบหมายภาระงานให้
ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  รวมไปถึงการให้ความส าคัญและเคารพในศักยภาพ
ของผู้อื่น ท่ีสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู้ความส าเร็จตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน    

 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับ ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัด
ตะล่อม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรจัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ เช่น จัดการอบรม สัมมนา ดู
งานต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรส่งเสริมทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร รู้จักการ
ท างานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ในงานท างาน ให้โอกาสกับครูในการแสดงความคิด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

3. ควรส่งเสริมทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน โดยส่งเสริมให้
ผู้บริหาร มีความเช่ียวชาญ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถสอนงานกับครูเพื่อพัฒนางาน
ในองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้นเพื่อให้ได้งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แพร่หลายออกไปและเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและ
ผู้สนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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