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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในทักษะ 5 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านความคิด   
รวบยอด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านความรู้ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า          
5 ระดับ และ แบบตรวจสอบรายการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านความรู้
ความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค ส่วนทักษะ
ด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ค าส าคัญ : ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to study the 5 aspects of administrative skills of 
Watketumdeesriwararam School’s administrator, Samutsakhon Primary Educational Service Area including 
technical, conceptual, educational and instructional, cognitive skills, and human relations. Twenty-seven 
teachers of Watketumdeesriwararam School were selected as population of this research. The instruments 
used in the research were five rating scale and checklists. Data were analyzed using percentage, arithmetic 
mean and standard deviation. 

 The results revealed that the overall administrative skills of Watketumdeesriwararam School’s 
administrators were at high level. Considering each aspect, cognitive skills aspect was the highest, followed 
by conceptual skill; human relations; technical; and the lowest level was educational and instructional. 
Keyword: Skill Administrators 
 

บทน า 
จากค ากล่าวท่ีว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ  ที่ส าคัญในการพัฒนา

คนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดท่ีประชากรมีความรู้และการศึกษาดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตาม
ไปด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงมีความจ าเป็น และส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลายประเทศในโลกได้ใช้การศึกษาเป็นนโยบาย
หลักส าหรับการพัฒนาประเทศ หากจะกล่าวย้อนไปเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมา
เป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 จึงมีจุดเน้นไปที่คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา นั่นคือต้องพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและพร้อมส าหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เสียก่อน หาก
คนมีคุณภาพแล้วการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ก็จะเจริญหรือก้าวหน้าไปด้วย ในช่วงนั้นการศึกษา จึงได้รับความส าคัญมากข้ึน
เพราะเป็นสิ่งที่นาไปสู่การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ และแม้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ต่อมาจนปัจจุบันคือ ฉบับที ่9-11 จะมีจุดเน้นของการพัฒนาเป็นเรื่องอื่นก็ตามแต่การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้อง
มีการพัฒนาควบคู่กันไปเป็นการแสดงให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคนและคุณภาพของคน โดยเห็นว่า คนเป็นท้ังเหตุ  เป็นท้ังปัจจัยเป็นทั้ง
ผลลัพธ์และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
8 จึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีโอกาสที่จะ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ โดยหวังว่าคนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆที่สุดของสังคมย่อมมีการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพท้ังด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และพื้นฐานสร้างพลังครอบครัวชุมชนและสังคมและการพัฒนาประเทศโดยรวม 
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ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม  เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะประกอบสัมมาอาชีพและด ารงชีพด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ฉะนั้น การศึกษาจึงกล่าวไว้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมประเทศชาติและสังคมโลก  และยังเป็นการเรียนรู้ให้แต่ละคนได้
รู้จักศักยภาพที่แท้ของตนเพื่อจะเลี้ยงตนและครอบครัวได้อย่างมีสัมมาอาชีวะพร้อม ๆ  กับใช้ศักยภาพ   นั้น ๆ รับใช้ผู้อื่นให้
เกิดความยุติธรรมในสังคมอย่างสันติและเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างประสานสอดคล้องกัน (ส านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานบริหารวิชาการ ส านักวิชาการ, 2552)  

ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถความเข้าใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ 
ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือจัดการซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ เดรดและโรว์ (Drake & Roe, 1986, p.30)   
กล่าวว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษามีด้วยกัน 5 ทักษะ คือ 3 ทักษะของแคทซ์ (Katz) และเพิ่มเติมอีก 2 ทักษะ คือ ทักษะ
ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) และทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) 
ทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานมี 5 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิคทักษะด้านการศึกษาและการสอนและทักษะด้านความรู้ความคิด เป็นคุณลักษณะที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันต้องให้ ความสนใจอย่างยิ่งเพราะการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ความรู้และทักษะการบริหารในการที่จะผสมผสาน เพื่อบริหารการศึกษาและในการบริหารการศึกษา  ผู้ที่มีอิทธิพลส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาจะน าไปใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าผู้บริหารสถานศึกษาถ้าไม่เข้าใจในหน้าที่ของ
ตนเองไม่ด าเนินตามนโยบาย ในการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง การบริหารงานก็จะเกิดความล้มเหลวและเกิดความสูญเปล่า                 
ทางการศึกษา 

ดังที่กล่าวมา เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ     
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งทักษะผู้บริหารนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่า ทักษะผู้บริหารเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางความส าเร็จ ทางการศึกษาในอนาคตและศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการ
พัฒนาในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยผู้วิจัยมุ่งหวังผลการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้เห็นถึงทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีทักษะการบริหารงานในด้านใดมากที่สุด เพื่อจะน าผลของการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานในระดับที่ดีขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูในโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค     2) ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านความรู้ความคิด และ 5) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
            การวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Rating scale)   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในทักษะ 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 2) ทักษะด้านความคิดรอบยอด               
3) ทักษะด้านศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านความรู้ความคิด และ 5) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีดังนี ้
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลตามขึ้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 
 2. ส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม และช้ีแจงรายละเอียดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนด้วยตนเองและนัดเวลาเก็บแบบสอบถาม 
 4. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 5. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิต 
  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้  
  1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในทักษะ 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 2) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 3) ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านความรู้ความคิด และ5) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นรายด้านและรายข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.103) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านความรู้
ความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค ส่วนทักษะ
ด้านการศึกษาและการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมีรายละเอียดผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี ้
 ทักษะด้านเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการวิจัย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด     
 ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบ
การบริหารงานเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด
แนวทางป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้ม จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
            ทักษะด้านการศึกษาและการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและผู้บริหารสถานศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
            ทักษะด้านความรู้ความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้ทันต่อการศึกษาในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะงาน  ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่อง   ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้อย่างมีเหตุผลและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
            ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากร
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อหาข้อยุติทางความคิด มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน    และกัน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความรู้ ความสามารถของบุคลากร  
ทุกคนด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
  จากผลการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความคิดปัญญาและวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจและขอบข่ายของงานบริหารองค์กรได้อย่างถูกต้อง จึงมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ให้มีทิศทางเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ นอกจากนั้นผู้บริหารยังมแีนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารสถานศึกษา พร้อมน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ร่วมงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการท างานได้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ค าแนะน าค าปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานได้อย่าง
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ถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้ ส่งผลมาถึงการมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์และลักษณะงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้ทันต่อการศึกษาในปัจจุบันและบริหารงานตาม
ภาระงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถจัดระบบการบริหารงานเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
และชุมชน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนา
การศึกษาขอสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ในสถานศึกษาและน าไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษาและน าไปใช้ในสถานศึกษา พร้อมวิเคราะห์และ
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูอย่างเหมาะสม และส่งเสริมผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารยัง
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและก าหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา       
พร้อมสนับสนุนการท างานร่วมกับเพื่อนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในองค์กร ส่งเสริมการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ส่งเสริมให้
บุคลากรมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแสดงความจริงใจเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นการท างานในทุกขั้นตอนนอกจากนั้นผู้บริหารยังส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลงาน
ของตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างอิสระยุติธรรม สร้างความตระหนักให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบกิจกรรมของสถานศึกษา            
เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหร้่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อหาข้อยุติทางความคิด ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงาน
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นผู้บริหารบริหารจัดการหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงมีการ
จัดการและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล การใช้
หลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียง เพราะมีการวางแผนและด าเนินการด้านข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สถานศึกษาจึงจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของส านักการศึกษาสมุทรสาคร และเน้นการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
นอกจากนั้นผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดีให้ค าแนะน าค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์ในการอบรมเชิงบริหารต่อปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3 ที่ปฎิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 331 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F – test นั้นโดยภาพรวม มีทักษะการ
บริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน รองลงมาตามล าดับคือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค 
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และทักษะด้านความรู้และความคิด ซึ่งทักษะด้านความรู้ความคิดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะนั้นระบุชัดเจนว่า
ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความคิดความช านาญ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา ทองยัง (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะ ของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ทักษะของผู้บริหารด้านความรู้ความคิดทักษะของผู้บริหารด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหาร
ด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ และทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ    
 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี ้
 ทักษะด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารบริหารจัดการหลักสูตร โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงมีการจัดการและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดท าการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียง เพราะมีการวางแผนและด าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สถานศึกษาจึงจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของส านัก
การศึกษาสมุทรสาคร และเน้นการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของประวิทย์ อินตายวง 
(2553, น.43) ได้กล่าวถึงทักษะด้านเทคนิค การมีความสามารถด้านการท างาน มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดเป็น
ความสามารถด้านปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่ผู้บริหารจะต้องรู้หรือช านาญเฉพาะอย่างเกี่ยวกับการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานอาจเป็นการใช้เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์วิธีการ
กระบวนการด้านการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้และสอดคล้องกับแนวคิดของอุไรวรรณ รักยิ้ม (2558, น.21) ได้
กล่าวถึง ทักษะด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหาร ด้านกระบวนการและเทคนิคต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
การใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศและการรู้จักใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทักษะด้านเทคนิควิธีนี้เป็น
ทักษะที่ผู้บริหารสามารถพัฒนาตนเองได้ไม่ยากส่วนมากจะบรรจุไว้ในวิชาต่าง ๆ ทางการบริหารและสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ เช่น การเขียนค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การพูด การจัดซื้อจัดจ้าง การท าบัญชี การรู้จักจัดตารางท างาน 
แบบฟอร์มทะเบียนและการใช้สอยต่าง ๆ การก่อสร้างการสอนการรู้จักใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น  และยัง
สอดคล้องกับวิจัยของสุริยา ทองยัง (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ทักษะของผู้บริหาร
ด้านความรู้ความคิดทักษะของผู้บริหาร ด้านการศึกษาและการสอน ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค ทักษะของผู้บริหารด้าน
มนุษย์ และทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ 
 ทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสามารถจัดระบบการ
บริหารงานเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและนโยบายของ
สถานศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม   
การเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการศึกษาขอสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาและน าไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขอ ง
สถานศึกษาและน าไปใช้ในสถานศึกษา พร้อมวิเคราะห์และมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูอย่างเหมาะสม 
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และส่งเสริมผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารยังศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดของอารียา ศิริบุณยประสิทธิ์ (2554, น.48) ได้กล่าวถึง ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีความสามารถ
ในเรื่องการวิเคราะห์งาน เข้าใจในหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษามีการปรับปรุงแก้ไขและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าของส่วนตน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนด นโยบาย วัตถุประสงค์ ภาระงานต่าง ๆ และ
ยุทธศาสตร์ที่จะน าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้ทั้งในด้านจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การวัดผลและประเมินผล 
ด้านการบริหารงานแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีการประยุกต์น าทฤษฎีการบริหารมาใช้ในสถานศึกษาได้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทนา เจริญผล (2554, น.35) ได้กล่าวถึง ทักษะความคิดรวบยอด ความสามารถ
ในการเข้าใจระบบการปฎิบัติงานในองค์กรเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการบริหารโครงสร้างงาน โครงสร้างต าแหน่งและ
นโยบายขององค์กรหรือหน่วยงาน อันจะส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิริภรณ์ สุวรรณโณ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตหนองแขมในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 3 
ทักษะอยู่ในระดับมาก โดยทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นอันดับแรก ด้านทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค 
ตามล าดับ 
 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญ
และเป็นนักวิชาการที่ดีให้ค าแนะน าค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของอุไรวรรณ รักยิ้ม (2558,      
น.22) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านการศึกษาและการสอน การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน งานด้านการจัดการเรียน
การสอนเป็นงานที่มีความส าคัญและทักษะด้านการศึกษาและการสอนเป็นความรู้และความช านาญของผู้บริหาร ในการ
จัดการและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ     
ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้น าทางวิชาการที่ดีจึงจะบริหารงานในโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับแนวคิดของ ปัทมา โสภิตชาติ (2558, น.25) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านการศึกษาและ    
การสอนทักษะที่เป็นความรู้และความช านาญของผู้บริหารในการจัดการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้อง
เป็นนักวิชาการที่ดีจึงจะบริหารงานในโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน รองลงมาตามล าดับคือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค และทักษะ
ด้านความรู้และความคิด ซึ่งทักษะด้านความรู้ความคิด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
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 ทักษะด้านความรู้ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความคิดปัญญาและวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจและ
ขอบข่ายของงานบริหารองค์กรได้อย่างถูกต้อง จึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีทิศทางเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ 
นอกจากน้ันผู้บริหารยังมีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารสถานศึกษา พร้อมน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า         
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการท างานได้ดีขึ้น  
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าค าปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้  ส่งผล
มาถึงการมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะงาน มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้ทันต่อการศึกษาในปัจจุบันและบริหารงานตามภาระงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิด
ของอาวุธ เหล่าคนกล้า (2553, น.23) ได้กล่าวถึงทักษะด้านความรู้ความคิด หมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้ความคิด 
สติปัญญาและวิสัยทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการท างาน การน านโยบายสู่การไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สามารถน าแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารเวลา
เพื่อการท างาน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความคิดผ่านบทความทางวิชาการและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร          
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุไรวรรณ รักยิ้ม (2558, น.18) ได้กล่าวถึงทักษะด้านความรู้
ความคิด หมายถึง ทักษะพื้นฐานที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุความส าเร็จ  โดยความรู้ความคิดและ
สติปัญญานั้นเกิดจากการเรียนรู้และการศึกษา ซึ่งอาจเป็นการศึกษาจากต ารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาการอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและการเรียนรู้  จากประสบการณ์ของผู้อื่น
และน าความรู้ที่ได้เหล่านั้นมาพัฒนาความคิดเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติงานท่ีดีกว่าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา 
โสภิตชาติ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    
 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารก าหนดแนวทางป้องกัน
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา พร้อมสนับสนุนการท างานร่วมกับเพื่อนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในองค์กร 
ส่งเสริมการสร้างทีมงานในสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแสดงความ
จริงใจเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นการท างานในทุกขั้นตอน
นอกจากนั้นผู้บริหารยังส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลงานของตนเองและเพื่ อนร่วมงานอย่างอิสระยุติธรรม สร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อหา
ข้อยุติทางความคิด ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงาน  ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาพร รัตน์น้อย 
(2552, น.35) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นทักษะที่แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมีความจริงใจให้ความส าคัญกับคนทุกคนมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ โดยอาศัยหลักการ ด้านมนุษยสัมพันธ์มีความรู้และความ
เข้าใจถึงความต้องการพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและบรรลุเป้าหมายขององค์การ  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุพา ทองเรือง  (2557, น.38) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะที่ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถในการท างานร่วมกับคนและการใช้คนเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเข้าใจสภาพความ
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ต้องการของมนุษย์ พร้อมรู้จักและเลือกใช้วิธีจูงใจให้ถูกต้องและเหมาะสมสามารถเสริมสร้างความร่วมมือของทีมงานในการ
สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาการปรับตัวกับผู้อื่นให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิด
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร สุขสวัสดิ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แล้วพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. ทักษะด้านเทคนิค ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดท าก าหนดระเบียบวิธีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนของ
สถานศึกษาและส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการวิจัย เพื่อน าผลไปปรับใช้และพัฒนา
ผู้เรียน 
 2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุก าหนดทางเลือกอย่าง
เหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาการบริหารและผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในเรื่องการ
เรียนการสอนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานศึกษาและควรจะสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 4. ทักษะด้านความรู้ความคิด ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีเหตุผลและสามารถบริหารเวลาในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะสร้างความตระหนักให้บุคคลากรทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานศึกษาและยอมรับความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกคนด้วยความจริงใจ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
             1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

             2. ควรศึกษารูปแบบในการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

             3. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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