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บทที่  1 
บทนํา 

 
     

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบมาสูสังคมไทยอยางมาก  จึงจําเปน

ที่จะตองจัดการศึกษาในประเทศใหมีคุณภาพ โดยเรงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา 
คนไทยใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  และรวมแขงขันกับนานาอารยประเทศได 
อยางทัดเทียมเหมาะสม  ทั้งยังสามารถดํารงวิถีชีวิตความเปนไทยในสังคมโลกได  ประกอบกับ   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดบัญญัติถึงแนวนโยบายในการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง  ดานการศึกษาไวอยางชัดเจน  โดยเฉพาะกระบวนการในดานการปฏรูิปการศกึษา  
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วจริงจัง  และแผนพัฒนา 
การศึกษาแหงชาติ  ระยะที่ 9  (2545-2549) ที่มุงเนนใหทุกหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ  
ตองเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหคนไทยมีศักยภาพสูงสุด ในการดํารงชีวิตและพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญมั่นคง (กรมสามญัศึกษา.  2545 : คํานํา)    

ประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนแผนแมบทในการพัฒนา
ประเทศ  กระบวนการจัดทําแผนไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธและมาตรการตางๆ  ใหสอดคลองกับ   
ยุคสมัยและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  เปนการพัฒนาในเชิงตั้งรับมากกวา  แตอยางไรก็ตาม  
กลไกสําคัญที่มีบทบาทผลักดนัใหการพัฒนาการศึกษาไทยเจริญกาวหนามาจนถึงปจจุบัน  คือ  
การบริหารจัดการดานการศึกษา  ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมองวา
ทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนา  เพื่อใหเกิดศักยภาพทั้งทางรางกายและ 
สติปญญา  (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2541 : 171 ) 

การพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผานมา  ชี้ใหเห็นวิวัฒนาการที่กาวหนามาโดยตลอด   
ซ่ึงในแตละชวงสมัยของการศึกษาตองเผชิญกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวหลัก
ของการศึกษาไมนอย  การลงหลักปกฐานของการศึกษาปรัชญาและทิศทางของการศึกษาไทย   
ไดรับการกลั่นกรองผานชวงเวลาอันยาวนานที่ผสมผสานอยูกับวิถีชีวิตของคนไทย  จนหยั่งราก 
เปนการศึกษาไทยในปจจุบัน และเขาสูสังคมในยุคสมัยโลกาภิวัตน นักการศึกษาผูปกครองและ 
ผูบริหารสถานศึกษา ตางตระหนักถึงสภาพการศึกษาของไทยที่ตองเผชิญกับการกาวรุกของ 
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วิทยาการสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จึงทําใหการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและ
กระทบ  ถึงวิถีชีวิตสังคมความเปนอยูของคนไทย  (เกียรติชัย  พงษพาณิชย.  2544 : บทนํา) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  เปนบทบัญญัติหลักในการปฏิรูป
การศึกษา วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปสูการปฏิรูปการศึกษาโดยเร็ว (สนอง  ศิริกุล.   
2546 :  คํานํา)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ได
กําหนดใหมีการรองรับการกระจายอํานาจ  เชน  มาตรา 39  กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน  ซ่ึงการบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารจะตองเขมแข็ง  และตองเปนนักบริหารมืออาชีพพอสมควร  (รุง  แกวแดง.  2542 : 2)  และ 
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในปจจุบันก็มีเปาหมาย  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรูและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ใน
การที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายดังกลาวไดนั้น  ตองขึ้นอยูกับคุณภาพและความสามารถใน 
การจัดการ  การศึกษา  โดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่เนนการศึกษาตลอดชีวิต  เปดโอกาสใหบุคคลในสังคม 
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  
การจัดการศึกษาจึงตองเปนไปเพื่อคนทั้งประเทศอยางหลากหลาย  สอดคลองกับกลุมตางๆ  ทุกคน
ในสังคมตองมีหนาที่รวมกันในการจัดการศึกษา  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2544 : 72/11) 

จากปญหาของการจัดการศึกษาของไทยที่ผานมา แมหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อใหการสอน
แบบเกาถูกแทนที่ดวยวิธีการสอนแบบใหมกลับพบวา ไมประสบผลเทาใดนักโดยเฉพาะ 
วิชาภาษาไทยออนลง  นักเรียนไมสามารถผสมคํา  ไมสามารถเรียงความ และยอความได   
วิชาภาษาอังกฤษเลิกเนนหลักไวยากรณ  โดยใชวิธีอานเปนคํา  วิชาหนาที่พลเมือง ศีลธรรม  หายไป
จากหลักสูตร  โดยไปผสมผสานกับวิชาตางๆ จนถูกละเลย  ในขณะที่วิชาคณิตศาสตรและ 

วิชาวิทยาศาสตรออนลง  ลาหลังตามลําดับ  และสวนปญหาในดานการบริหารการศึกษานี้  พบวา
สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง  ขาดการตรวจสอบติดตามอยางมี 
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  ผูปฏิบัติตองคอยรับคําสั่งจาก 
สวนกลาง   การประสานงานดานนโยบายและการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  การบริหาร 
งบประมาณยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร และที่สําคัญคือ ปญหาความดอยประสิทธิภาพของผูบริหาร   
ที่ยังขาดระบบการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร เพื่อใหสอดรับ 
กับการสรรหาและคัดเลือกตําแหนงผูบริหาร  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2544 : 72/12)  

สวนในดานคุณภาพการศึกษานั้นพบวา อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัย   
ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แตกลับมีขอเท็จจริงวาครูมีปญหา 
ดานคุณภาพการสอน อันเนื่องมาจากการผลิตและการพัฒนาครูที่ยังขาดประสิทธิภาพ  อีกทั้งปญหา
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ความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา ที่สนับสนุนใหครูพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  ยังไมเพียงพอ  จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการตางๆ  ทั้งระบบการเรียนการสอน
และการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อความเปนวิชาชีพช้ันสูง  (สนอง  ศิริกุลวัฒนา.  
2546 : 23)   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)        
พุทธศักราช 2545  หมวด 5  มาตรา 39  ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ซ่ึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาตองทําหนาที่ในดานตางๆ  ของสถานศึกษา  เชน  การวางแผน  การดําเนินงาน   
การประสานงาน  การควบคุมดูแล  การนิเทศงาน  ตลอดจนการติดตามและการประเมินผลงาน 
ดานวิชาการ  การปกครอง  งานธุรการ หรืองานบริหารทั่วไป  และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
ในทองถ่ินอีกทั้งการปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีความรู 
ความสามารถ  ความชํานาญ ในเรื่องงานที่อยูในขอบเขตภารกิจของตนเปนอยางดี  (พระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 ) 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  
(สนอง  ศิริกุลวัฒนา.  2546 : 43)  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทหนาที่ในการบริหารงาน 
ในสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การกําหนด
หนาที่และวิธีดําเนินงานดานบุคคลในสถานศึกษา  การควบคุมติดตามผล  การดําเนินงาน 
ดานวิชาการ  งานธุรการและงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ  การควบคุม 
ดูแลและปกครองผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ของบุคลากร  การติดตามแกไขปญหาตางๆ  การนิเทศครูอาจารยนักเรียนและเจาหนาที่  ใหปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางถูกตองครบถวน  ดูแลความเปนอยูของครูอาจารยนักเรียนเพื่อเสริมสราง 
ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนในทองถ่ิน  การจัดกิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพ 
ของประชาชนใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ  การวิเคราะหวิจัยและรวบรวมขอมูล  การจัดทําสถิติ
ตางๆ  โดยการนําเทคนิควิธีการใหมๆ  รวมทั้งการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพื่อปรับปรุง  
คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนที่นิยมของประชาชน  ตลอดจน
การเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตางๆ  (มานิตย  คณะวาป.  2546 : 2) 
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ผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะชวยทําใหการดําเนินงานของ 
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีจะตองมีความรูความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานและพยายามทําตนใหเปนที่เล่ือมใสศรัทธาของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
อยางแทจริงความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารนั้น  ขึ้นอยูกับ 
องคประกอบที่สําคัญหลายประการ  เชน  ทักษะดานความรู  คุณธรรมจริยธรรม  ความเขาใจ 
ในหลักการบริหารงานรวมทั้งประสบการณของผูบริหารเอง  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยความเปนผูนํา  เปนตัวจุดประกายที่สําคัญที่จะกอใหเกิดความรวมมือท่ีมั่นคง  จึงจะทําให
สถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามจุดประสงคของ 
สถานศึกษาและเปนจุดมุงหมายรวมกันอันเปนผลตอสังคมโดยสวนรวม  ความมีประสิทธิภาพ 
ของผูบริหารสถานศึกษา  เปนสิ่งที่สามารถวัดได  ไดแก  ความรูสึกพึงพอใจของบุคคลที่มี 
ตอหนวยงาน  ซ่ึงความพึงพอใจนี้จะเปนส่ิงที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหบุคคลแตละบุคคล มีความตั้งใจ 
ที่จะใหความรวมมือและเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล  ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปน 
ตองอาศัยกระบวนการในการตัดสินใจ  เขามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอน 
และในทุกๆ  กระบวนการของการบริหารงานในสถานศึกษา  (ธงชัย  สันติวงษ. 2537 : 14 )  

จะเห็นไดวา  ภารกิจดานการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญและ 
มีความจําเปนอยางยิ่ง  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยทักษะทางการบริหารงานในสถานศึกษา  
ทั้งความรูความสามารถความเขาใจเปนอยางดี  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาในระดับตางๆ  ตาม
สายงาน  ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  ระดับกลางและระดับตน  ตองมีความรูในเรื่องการบริหารอยาง
เหมาะสม  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารในสถานศึกษาจะตองศึกษาทักษะการบริหารงาน 
โดยตรง  เพราะการบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลปและเปนวิชาชีพช้ันสูงอีกดวย และที่ผานมา 
ผูบริหารในสถานศึกษาจํานวนมากไมไดศึกษามาทางดานการบริหารสถานศึกษาโดยตรง  ถึงแม 
จะเขามาดํารงตําแหนงดวยวิธีการใดๆ  ก็ตาม  สวนใหญผลการบริหารงานจะออกมาตามลักษณะ
ของการใชความรูที่ตนเองมีอยูเปนหลักในการแกไขปญหาตางๆ  ซ่ึงอาจจะขาดหลักวิชา  สงผลให
ผูรวมงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นๆ  ลดนอยลงอยางไมนาจะเปน  ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ  คือ  ผูที่สามารถประยุกต 
เอาศาสตรในดานการบริหารไปใชไดอยางมีศิลปะ  (วิจิตร  ศรีสอาน. 2529 : 7) 

จากที่กลาวมาแลวขางตน  ทําใหผูศึกษาวิจัยเห็นวาการบริหารงานของผูบริหาร 
สถานศึกษา  ที่มีประสิทธิภาพนั้น เปนส่ิงจําเปนและเปนพื้นฐานในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับตางๆ  คือ  ผูบริหารระดับสูง  ระดับกลางและระดับตน  ซ่ึงตองใชทักษะที่จําเปน
สําหรับการบริหารงาน  3 ดาน  ตามภารกิจหนาที่การบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ  
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ซ่ึงโรเบิรท  แอล.  แคทซ  (Robert L. Katz.)  เรียกหลักการนี้วา “ทฤษฎีสามทักษะ”  (Three- Skills 
Method)  วิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาวา  ผูบริหารจะทําหนาที่ของตน 
ไดดีเพียงใด  ประสบความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไมอยางไรขึ้นอยูกับทักษะ  3  ดาน  คือ  
ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)  ทักษะดานมนุษย (Human Skills)  และทักษะดานความคิด
รวบยอด  (Conceptual Skills)  (วิจิตร  ศรีสอาน.  2523 : 37) 

ดังนั้น การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองใชทักษะการบริหารงาน
ดานตางๆ  อยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ผูศึกษาวิจัยจงึมีความสนใจและ
ตองการทราบวาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี  จําแนกตามผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน  ประสบการณในการทํางานและ
การศึกษา/ฝกอบรม จําเปนตองใชทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานในสถานศึกษา
แตกตางกันหรือไม และใชทักษะดานใดมากนอยเพียงใด  เพื่อนําไปเปนแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวตอไป  
  

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่ 
การศึกษาเพชรบุรี 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จําแนกตามระดับของผูบริหารสถานศึกษา ประสบการณในการทํางาน
และการศึกษา/ฝกอบรมของผูบริหารสถานศึกษา  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย      
         

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยผูศึกษาวิจัยคาดหวังวาจะเปนประโยชนตอการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้   

1.3.1 ทําใหทราบถึงทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชในการบริหารงานสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยแยกตามผูบริหารระดับสูงระดับกลางและระดับตน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 6 

ประสบการณในการทํางานมาก และประสบการณในการทํางานนอย  การศึกษา/ฝกอบรม 
ทางดานบริหารการศึกษาและการศึกษา/ฝกอบรมที่ไมใชทางดานบริหารการศึกษา 

1.3.2 เปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ตลอดจนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ 
การตัดสินใจ  การวางแผน  การพัฒนาศักยภาพทางการบริหารไดอยางเหมาะสม 

1.3.3 ใชเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจศึกษา  เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผูบริหาร        
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ   
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยนี้  เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่ 
การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  และเขต 2  โดยจําแนกตามผูบริหารระดับสูง  ระดับกลางและระดับตน  
ขอบเขตของการวิจัยนี้  ประกอบดวย 
 1.4.1   ขอบเขตดานเนื้อหา  มุงศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ทักษะ 3 ดาน  ตามหลักทฤษฎีของ โรเบิรท แอล. แคทซ 
(Robert  L. Katz.  1955 : 32-42)  ไดแก  

1) ทักษะดานเทคนิค  (Technical Skills)  
2) ทักษะดานมนุษย  (Human Skills) 
3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual Skills) 

   1.4.2   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  
1) ดานประชากร  สําหรับการวิจัยนี้  ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ที่ปฏิบัติงานอยูในชวงป  พ.ศ. 2548  โดยใชฐานขอมูลจากแบบแสดง
อัตรากําลังครู  ป พ.ศ. 2548  สถานศึกษาจํานวน  261 แหง  บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จํานวน  3,610  คน     

2) กลุมตัวอยาง  สําหรับการศึกษาวิจัยนี้  กําหนดจากประชากรซึ่งเปนบุคลากร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี  โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie 
and Morgan. 1970 : 607-610)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  347 คน  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนผูวิจัย 
จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน  360 คน  เปนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดสวนของสถานศึกษาแตละอําเภอแลวทําการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling)  
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สถานศึกษาแตละแหงใชกลุมตัวอยางแหงละ  3 คน  จึงไดสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  
120  แหง         
  1.4.3   ตัวแปรที่ศึกษา  ผูวิจัยไดศึกษาจากตัวแปรตางๆ  ดังนี้ 

1) ตัวแปรตน  ไดแก   
(1) ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  ระดับกลางและระดับตน 
(2) ประสบการณในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา 
(3) การศึกษา/ฝกอบรมของผูบริหารสถานศึกษา  ที่มีปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรทางดานบริหารการศึกษา และที่ไมใชทางดานบริหารการศึกษา   
2) ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยใชหลักทฤษฎีของโรเบิรท แอล. แคทซ  (Robert L. Katz.  1955 : 
32-42)  แบงออกเปน  3 ดาน  คือ  

(1) ทกัษะดานเทคนิค 
(2) ทักษะดานมนุษย 
(3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  

 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ตามหลักทฤษฎีของโรเบิรท แอล. แคทซ  (Robert L. Katz. 
1955 : 32-42 )  เกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  วาผูบริหารสถานศึกษา
จะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใด และประสบความสําเร็จในดานการบริหารมากนอยเพียงใด   
ขึ้นอยูกับทักษะ  3 ดาน  ไดแก ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills)  ทักษะดานมนุษย (Human 
Skills)  และทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual Skills)   
 จากแนวคิดตามทฤษฎีดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยจําแนกตามระดับของ 
ผูบริหารสถานศึกษา  ประสบการณในการทํางานและการศึกษา/ฝกอบรมของผูบริหารสถานศึกษา  
ดังกรอบแนวคิดการวิจัย ในภาพ 1   
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ภาพ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย  (Conceptual Framework) 
 
  

ระดับของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
- ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง 
- ผูบริหารสถานศึกษาระดับกลาง 
- ผูบริหารสถานศึกษาระดับตน ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร      

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
- ทักษะดานเทคนิค 
- ทักษะดานมนษุย 
- ทักษะดานความคิดรวบยอด ประสบการณในการทํางานของผูบริหาร

สถานศึกษา 
- ประสบการณมาก 
- ประสบการณนอย 

 

ตัวแปรตน 
 

ตัวแปรตาม 

การศึกษา/ฝกอบรมของผูบริหารสถานศึกษา 
- มีปริญญาหรือประกาศนยีบตัรในสาขาบริหารการศึกษา 
- ไมมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาบริหารการศึกษา 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษา 
เพชรบุรี  ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไว  ดังนี้ 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ระดับของผูบริหารสถานศึกษา ประสบการณ 
ในการทํางานและระดับการศึกษา/ฝกอบรมทางดานบริหารการศึกษาตางกัน  มีทักษะการ
บริหารงานในแตละดานแตกตางกัน    

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1 ทักษะการบริหารงาน  หมายถึง  ความรูความสามารถและความชํานาญในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  ที่แสดงออกแกบุคคลในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ    
ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  

1) ทักษะดานเทคนิค  หมายถึง  ความรูความสามารถและความชํานาญเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ตลอดจนความคลองแคลวในการใชอุปกรณเครื่องมือ
ตางๆ  และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการบริหารวิชาการ  การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป  รวมทั้งความรูในดานเศรษฐกิจ  
สังคมการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับความเปนอยูในดานการเมือง   
การปกครอง  และการเปลี่ยนแปลงความเจริญในดานตางๆ  ความรอบรูในหนาที่ตลอดจนขอบเขต
อํานาจและความรับผิดชอบในสถานศึกษา   

2) ทักษะดานมนุษย  หมายถึง  ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในการทํางาน
การปกครองบังคับบัญชา  การอํานวยการสั่งการ และการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล  การจูงใจใหผูใตบังคับบัญชารวมมือในการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการกลุมและ 
เสริมสรางความรวมมือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการประสานและใหคําแนะนําแกผูรวมงาน  
ทักษะทางดานมนุษยทําใหผูบริหารทํางานรวมกับกลุมหรือบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ดวยการสรางทีมงานสรางความรวมมือ  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและเปนการใชความสามารถ 
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  หมายถึง  ความสามารถในการประสาน ส่ิงตางๆ  
เขาดวยกัน  การสรางความคิดและปญญาในการมองภาพรวมขององคกรทั้งหมด  ดวยการวินิจฉัย
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เหตุการณ  ความสามารถในการเขาใจโครงสรางงานที่ซับซอน  มีทัศนะที่กวางไกล ในดาน 
องคประกอบตางๆ ของผูรวมงาน เชน โครงสรางตําแหนง  การวางแผนนโยบาย  การจัดการศึกษา  
ความสามารถในการคาดการณลวงหนาในระยะยาว  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสงเสริมใหมี 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองคกรอยูเสมอ   

1.7.2 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหแกนักเรียน 
ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเฉพาะสถานศึกษาของรัฐบาล  เขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี  เขต 1  และ เขต 2 

1.7.3  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ การประสานงาน  

การพิจารณาสั่งการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และ เขต 2  
(ตามลักษณะโครงสรางเดิม)  ไดแก  

1) ผูบริหารระดับสูง  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่ 
การศึกษาเพชรบุรี  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

2) ผูบริหารระดับกลาง  หมายถึง  ผูบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงผูชวยและหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา  

3) ผูบริหารระดับตน หมายถึง  ผูบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย/หัวหนางาน/หัวหนากลุมในสถานศึกษา 

1.7.4 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  หมายถึง  สวนราชการสําหรับการประสานงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  และเขต 2  ประกอบดวย 

1) เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  หมายถึง  หนวยงานที่ดูแลสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง  บานแหลม  เขายอย  และหนองหญาปลอง 

2) เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 2  หมายถึง  หนวยงานที่ดูแลสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่อําเภอทายาง  ชะอํา  บานลาด  และแกงกระจาน 

1.7.5 ประสบการณในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ดังนี้ 

1) ประสบการณนอย  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
มาแลวนอยกวาหรือเทากับ 15 ป 

2) ประสบการณมาก  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
มาแลวมากกวา  15 ปขึ้นไป 
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1.7.6 การศึกษา/ฝกอบรม ของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การศึกษาในระดับ
ปริญญาทางดานบริหารการศึกษา หรือไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
การศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร  ดังนี้ 

1) มีปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาบริหารการศึกษา   
2) ไมมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาบริหารการศึกษา   

 
 

 
 


