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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยนี้  เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยหัวขอ 
ที่สําคัญ  ดังนี้ 

2.1  การบริหารสถานศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 
2.1.2 มาตรฐานการกําหนดตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา 

2.2  ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารสถานศึกษา 
2.2.2 กลุมทักษะดานการบริหาร 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

  ดังมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

2.1 การบริหารสถานศึกษา 
 

2.1.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารสถานศึกษา  
1) ความหมายของการบริหาร   

  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไว   ดังนี้ 
ฮาลพิน  (Halpin.  1966 : 161) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไววา การบริหาร

เปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษยไมวาจะเปนทางการศึกษา  การอุตสาหกรรมหรือองคกรของรัฐ 
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  4 ประการ  คือ 

(1) งาน  (Task)  หมายถึง งานที่ตองทําใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  องคกรใด
ปราศจากงานหรือภารกิจที่ตองกระทําแลว  องคกรนั้นก็ไมมีความจําเปนหรือมีเหตุที่จะดํารงอยู 
อีกตอไป 

(2) องคกรที่เปนทางการ  (Formal  Organization) หมายถึง  กลุมชนิดพิเศษ  
เปนกลุมสังคมที่ประกอบดวยผูนําและสมาชิกของกลุม  ซ่ึงสมาชิกขององคกรตางก็มีหนาที่ 
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รับผิดชอบ  มีบทบาทที่คาดหวังหรือที่กําหนดเอาไวแตกตางกันออกไป  โดยสมาชิกทุกคนรวมมือ
กันทํางานเพื่อวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 

(3) กลุมผูรวมงาน  (Work  Groups)  หมายถึง  บุคคลซึ่งถูกเลือกใหดํารง
ตําแหนงตามที่ระบุไว  องคกรหนึ่งอาจมีผูรวมงานกลุมเดียวหรือหลายกลุมก็ได 

(4) ผูนํา  (Leaders)  หมายถึง  ผูบริหารซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอความสําเร็จ
ขององคกร  ในองคกรหนึ่งอาจจะมีผูบริหารหลายระดับทําหนาที่รับผิดชอบตอความสําเร็จ 
ของกลุมยอยในองคกรก็ได  ซ่ึงแตละกลุมตางก็มีสวนรวมรับผิดชอบการทํางานเพื่อความสําเร็จ
ขององคกร 

บารนารด  (Barnard.  1968 : 72)  กลาวไววา  การบริหาร  หมายถึง การทํางาน
ภายในองคกร  ซ่ึงเปนระบบของการรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตั้งแตสองคนขึ้นไป 

เอ็ดวิน ฟลิปโป (Flippo.  1970 : 1) ไดกลาวถึง การบริหารวาเปนกระบวนการ
ในการวางแผน   การจัดองคกรการปกครอง  และการควบคุมกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงจะนําไปสู 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

สโตเนอร  (Stoner.  1970 : 8)  ไดอธิบายความหมายของการบริหารวา   
เปนกระบวนการวางแผน การจัดการ  การแนะนําและควบคุม  โดยการระดมทรัพยากรที่มีอยู 
ทั้งมวลในองคกร  มุงใชส่ิงดังกลาวใหเกิดผลเพื่อการบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ไซมอน  (Simon.  1976 : 1)  กลาววา  การบริหาร  คือ  ศิลปะในการทําให 
ส่ิงตางๆ  ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ  โดยผูบริหารไมตองเปนผูปฏิบัติเพียงแตใชศิลปะ 
ทําใหผูซ่ึงปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จตรงตามจุดมุงหมายขององคกร  หรือเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่ผูบริหารตัดสินใจเลือก 

เทอรี่  (Terry.  1977 : 4)  อธิบายวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการวางแผน  
การจัดการ   การจูงใจ และการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร  โดยใชทรัพยากร
มนุษยและอ่ืนๆ  ที่มีอยู 

ภิญโญ  สาธร  (2523 : 1)  ไดกลาวถึงความหมายของการบริหาร  คือ  ศิลปะ
ในการทําใหกิจกรรมตางๆ  ไดรับการปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จ 

วิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล (2523 : 3)   กลาววา  การบริหาร 
หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ  เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานความรู
ความสามารถ  เจตคติ  คานิยม  พฤติกรรม  และคุณธรรมตางๆ  เพื่อใหเปนสมาชิกของสังคมที่ดี 
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วิจิตร  ศรีสอาน  (2523 : 1)  ใหคําอธิบาย การบริหาร  สรุปไดวา  การบริหาร
เปนกิจกรรมกลุมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันทํากิจการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน  โดยใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

เซอรยิโอวันนี  (Sergiovanni.  1980 : 5)  ไดกลาวถึง  การบรหิาร ไววา  เปน
กระบวนการของการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนและหรือโดยผูอ่ืน  เพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 4)  ไดใหคําอธิบาย การบริหาร  หมายถึง  การ
ดําเนินงานทุกชนิดในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไป 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536 : 6)  กลาววา  ผูบริหารคือ  ผูที่ทําหนาที่เปน 
หัวหนาและผูนําขององคกร  ความสําเร็จและความลมเหลวขององคกรขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ 

ธงชัย  สันติวงษ  (2537 : 26)  ใหคําจํากัดความของคําวา การบริหาร  หมายถึง  
ภาระหนาที่ของผูนํา  ซ่ึงตองจัดการใหทรัพยากรท้ังที่ เปนตัวคนและวัตถุสามารถประสาน 
เขาดวยกัน  เพื่อรวมกันบริหารงานใหองคกรมีประสิทธิภาพใหได  และในขณะเดียวกันก็ตอง 
จัดการนําองคกร ใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุดดวย 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540 : 72)  กลาวา  การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ตางๆ  ที่บุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป  รวมมือกันดําเนินการอยางประสานสัมพันธ  และมีระบบ
ระเบียบกฎเกณฑ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่บุคคลดังกลาวไดรวมกัน
กําหนด  มีความเห็นและรับรูเขาใจวัตถุประสงคน้ันตรงกัน  โดยอาศัยทรัพยากรเทคนิคและ
กระบวนการตางๆ  อยางเหมาะสม 

สมคิด  บางโม  (2546 : 29-30)  กลาวถึง การบริหารตามหลักทฤษฎีของเฮนรี่  
ฟาโย  (Henri  Fayol)  ผูซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงกระบวนการบริหาร  ไดอธิบายวา 
ผูบริหารตองมีแนวปฏิบัติพื้นฐานที่สําคัญ  5 ประการ  คือ 

(1) วัตถุประสงค  (Objective)  หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงคไว 
ใหชัดเจน  ตลอดจนการกําหนดตําแหนงตางๆ  แตละตําแหนงตองกําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธ
กับวัตถุประสงคของหนวยงาน  เมื่อผูปฏิบัติงานแตละคนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไววัตถุประสงค 
ของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย 

(2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  (Specialization)  งานของแตละตําแหนง   
แตละคนควรจํากัดขอบเขตใหแตละคนทําหนาที่  อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง   
กิจกรรมที่เกี่ยวของกันตองจัดไวในกลุมเดียวกันถือวาเปนหลักการแบงงานกันทํา  ตามความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  การแบงงานออกเปนแผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 
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(3) การประสานงาน  (Coordination)  เมื่อมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ  
และมีคนทํางานจํานวนมาก  การประสานงานยอมมีความจําเปนเพื่อใหทุกคนปฏิบัติงานของตน 
ไดอยางราบรื่น  โดยไมขัดกับแผนกอื่นๆ  ทําใหกิจกรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุประสงค
ของหนวยงาน  หากไมมีการประสานงานที่ดีแลว  การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบรื่น   

(4) อํานาจหนาที่  (Authority)  หนวยงานตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือ
กลุมบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงสุด  มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย  สามารถตัดสินใจ 
ส่ังการไดโดยไมมีการโตแยง  การจัดสายการบังคับบัญชาในหนวยงานตองชัดเจน  เร่ิมตั้งแต 
ผูมีอํานาจสูงสุดของ  หนวยงานผานสายการบังคับบัญชาลงมาตามลําดับขั้น 

(5) ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหแก
ตําแหนงตางๆ  จะตองสัมพันธกับความรับผิดชอบ  บุคคลใดที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
ตอผลสําเร็จของหนวยงานระดับใด  ก็ควรจะไดรับมอบอํานาจหนาที่ใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน 
ที่ไดรับมอบหมายในระดับที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จได 

สมคิด บางโม  (2546 : 59)  ใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา 
การบริหารที่สวนใหญมักจะนึกถึงการบริหารราชการ  คําศัพทที่ใชมี  2 คํา  คือ  การบริหาร  
(Administration)  นิยมใชกับการบริหารราชการ  หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบายซึ่งศัพทบัญญัติวา
รัฐประศาสนศาสตร  (Public Administration)  คําศัพทอีกคําหนึ่งคือ  การจัดการ  (Management)  
นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชนแตอยางไรก็ตาม  คําวา การบริหาร กับคําวา การจัดการ 
ใชแทนกันได  และมีความหมายเหมอืนกัน  และสมคิด  บางโม  (2546 : 61)  ยังไดกลาวอีกวา   
การบริหารราชการในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถ  ประสบการณและทักษะของผูบริหาร 
แตละคน  ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย  นับเปนการประยุกตความรูหลักการและทฤษฎีไปสู 
การปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอม  สามารถโนมนาวและจูงใจคนใหรวมแรง
รวมใจกันทํางานอยางมีความสุข และงานบรรลุเปาหมาย  การบริหารจึงเปนศิลปะอยางหนึ่ง   
บางคนอาจมีความสามารถพิเศษ  มีพรสวรรค  สามารถจัดการไดดี  โดยไมจําเปนตองไดรับ 
การศึกษาอบรมทางดานการบริหารมากอน  แตถาบุคคลนั้นไดรับการศึกษาอบรมดวยแลว   
ยอมจะทําใหการจัดการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขามผูบริหารที่ขาดศิลปะ ไมมี 
ความสามารถพิเศษมาแตกําเนิด  หากไดรับการอบรมทางการบริหารยอมจะชวยใหการจัดการ
ดําเนินไปดวยดีตามสมควร  ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา  ผูท่ีเขารับตําแหนงเปนผูบริหาร 
จําเปนตองไดรับการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ และมีการฝกอบรมผูบริหารระหวางดํารง
ตําแหนงเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการจัดการ  เรียกวา  การฝกอบรมระหวางประจําการ   
ผูบริหารที่ดีควรยึดถือวาการจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป  กลาวคือ  ผูบริหารควรหมั่นศึกษา 
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หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  ติดตามผลงานการศึกษาวิจัย  ทฤษฎีและหลักวิชาการใหมๆ  ตลอดจน
พยายามใชความสามารถของตนเองปรับปรุงบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมที่จะเปนผูนํา 
 นอกจากนี้  เฮนรี่  ฟาโย  (Henri  Fayol,  อางถึงใน สมคิด บางโม.  2546 : 71)  
ไดประยุกตวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยมุงเนนที่ระดับการจัดการ ซ่ึงเปนขั้นสูงสุดของการบริหาร  
และตอมาไดกลายเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของการบริหารที่มีชื่อเสียง คือ  การวางแผน   
การจัดองคกร  การบังคับบัญชา  การประสานงาน  การควบคุม  ซ่ึงฟาโย ไดใหคําจํากัดความ 
ดานการบริหาร  ดังนี้ 

(1) การวางแผน  (Planning)  เปนการศึกษาอนาคตและการเตรียมวางแผน 
การปฏิบัติงานลวงหนา 

(2) การจัดองคกร (Organizing)  เปนการจัดโครงสรางการบริหาร
กระบวนการ และการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) การบังคับบัญชา  (Commanding)  เปนการบังคับบัญชาใหคนทํางาน 
ตามหนาที่ หรือลักษณะงานที่กําหนด 

(4) การประสานงาน  (Coordinating)  เปนการประสานกิจกรรมตางๆ  ของ
หนวยงานรวมเขาดวยกัน  เพื่อใหดําเนินไปตามเปาหมายเดียวกัน 

(5) การควบคุม  (Controlling)  เปนการควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบขอบังคับที่วางไวใหเห็นวาทุกสิ่งไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ
ตางๆ  และตามคําแนะนําที่ใหไว 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การบริหาร เปนการใชความรูความสามารถ
หรือศักยภาพที่มีอยูในตนเอง  นํามาใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน  โดยการพัฒนาใหเปน 
ทั้งดานศิลปและศาสตรไปพรอมๆ  กัน  ทั้งนี้ ผูบริหารจึงตองหม่ันพัฒนาตนเองในสวนตางๆ   
ทั้งทางดานการเรียนรูวิชาการใหมๆ  และเรียนรูภาระหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมายใหสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)   ความหมายของการบริหารสถานศึกษา   
นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะ  และใหความหมายของการบริหาร

สถานศึกษาไว  ดังนี้ 
วิจิตร  ศรีสอาน  (2520 : 22)  กลาววา การบริหารโรงเรียนเปนการดําเนินงาน

ของกลุมบุคคล ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ  ไดแก  การบริหารงาน 
ทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว และการดําเนินงานของ
โรงเรียนจําเปนตองมีบุคคลผูหนึ่งคอยจัดการดูแล  ใหหนวยงานดําเนินไปดวยความพรอมเพรียง
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และมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วเรียบรอย  ประหยัดทั้งกําลังงานและ 
กําลังทรัพยแตไดผลเต็มที่  ตามความมุงหมายที่ตั้งไว 

สมบูรณ  พรรณาภพ  (2521 : 15)  ไดกลาวไววา  การบริหารสถานศึกษา 
เปนการดําเนินงานดานการศึกษาของสถานศึกษาโดยกลุมบุคคล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ 
จุดมุงหมายของการศึกษา  ซ่ึงเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย (2524 : 36)  ระบุวา  การบริหารสถานศึกษา สามารถ
แยกออกไดเปน  7  ดาน  คือ การบริหารงานวิชาการ  งานบุคลากร  งานงบประมาณ  งานธุรการ  
งานบริหารกิจการนักเรียน  ความสัมพันธกับชุมชน  และการประเมินผลงาน 

หวน  พินธุพันธ (2528 : 44)  ใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาวา  
หมายถึง  การบริหารของกลุมบุคคล  เพื่อบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหเปนสมาชิก 
ที่ดีและมีคุณภาพ 

ประพนธ  ไพลคํา  (2537 : 7)  ไดใหความหมายการบริหารสถานศึกษา  คือ  
ความสามารถในการวางแผน  การตัดสินใจ  การวิเคราะหงาน  การใชบุคลากร  การแกปญหา 
ความขัดแยง  รวมทั้งการรูจักประยุกตความเชี่ยวชาญ  หรือความสามารถในการใชความรู 
ความเขาใจ และทักษะในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง  6 งาน  คือ  งานวิชาการ  งานบุคลากร   
งานกิจการนักเรียน  งานธุรการและการเงิน  งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540 : 18) ไดใหความหมายของการบริหาร 
สถานศึกษาไววา  เปนการที่ผูบริหารสถานศึกษา  มีภารกิจที่ตองปฏิบัติทั้งนอกและในสถานศึกษา
ในการดําเนินงาน  5 ประการ  คือ 

(1) ปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน หรือการบริหารงานวิชาการ 
(2) การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 
(3) การบริหารงานที่เกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธโรงเรียน 
(4) การบริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ธุรการ  การเงินและการใหบริการ 
(5) การบริหารกิจการนักเรียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ  (2543 : 7)  อธิบายวา  การบริหาร
สถานศึกษา ควรมีขอบเขตครอบคลุมงาน  6 งาน  ไดแก  งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน  
งานธุรการ  งานการเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา 
กับชุมชน  ทั้ง  6 งาน  มีเปาหมายหลักรวมกัน คือ ใหนกัเรียนมีความรูความสามารถและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรโดยมีงานวิชาการเปนหลัก  สวนงานอื่นเปนงานที่สนับสนุน
สงเสริมงานวิชาการใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 ธงชัย  เนื่องสิทธะ  (2545 : 11)  กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวา  โรงเรียน 
อาจจะแตกตางจากกิจการอื่น  บางสวนตองอาศัยหลักการดานวิชาการมากกวา  ฉะนั้น  ผูบริหาร
และผูที่เกี่ยวของจึงตองทํางานดวยความรอบคอบระมัดระวัง  ไตรตรองเพื่อใหกิจกรรมของสังคมนี้
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2546 : 123)  กลาวถึงหลักการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based  Management : SBM.)  เปนการกระจายอํานาจการบริหาร
และจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน  ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ   
มีความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และ 
การบริหารทั่วไป  หลักการบริหารมี  5 ประการ  ดังนี้ 

(1) หลักการกระจายอํานาจ  เปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับ 
ประชาชนมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา ใหเกิด 
ความคลองตัว  มีอิสระและมีประสิทธิภาพ 

(2) หลักการบริหารตนเอง  สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
มากขึ้น  ภายใตการบริหารเปนองคคณะบุคคล 

(3) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ผูที่เกี่ยวของสามารถเขามามีสวนรวม
กําหนดนโยบายและแผน  รวมตัดสินใจ  รวมกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน  รวมคิดรวมทํา 

(4) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหกับประชาชน  ปรับปรุงโครงสราง 
และวัฒนธรรมองคกร  โดยการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบและไดรับความเห็นชอบ  รวมทั้ง 
ไดรับการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของ 

(5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล  สถานศึกษาตองพรอมใหมีการตรวจสอบ  
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การบริหารสถานศึกษาเปนการกระตุน 
ใหผูรวมงานในสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  และสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  โดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคนหาความสามารถของตนเอง  ตามความถนัด
และความสนใจ  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา
ยังรวมถึงกิจกรรมตางๆ  ของสถานศึกษาที่บุคคลหลายฝายตางรวมมือกันดําเนินการ  เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนในทุกๆ  ดาน  เชน  ความสามารถทัศนคติพฤติกรรมคานิยมหรือคุณธรรม   
โดยมุงหวังใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม  โดยอาศัยกระบวนการ
ตางๆ  ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน  ฉะนั้น  การบริหารสถานศึกษา 
จึงเปนการดําเนินงานและการตัดสินใจการสั่งการ  เพื่อใหงานทุกดานของสถานศึกษาบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษามากที่สุด 
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3)   ผูบริหารสถานศึกษา 
  นักวิชาการดานการศึกษาหลายทานไดแสดงทัศนะที่เกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาไวหลายประการ  ดังนี้    

ดรักเกอร  (Drucker.  1954 : 2)  กลาววา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่ตอง 
รับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายดวยความเรียบรอย 

บารนารด  (Barnard.  1968 : 215)  กลาววา  ผูบริหารสถานศกึษา  คือ ผูที่มี 
หนาที่รักษาองคกรใหสามารถดํารงอยูในสังคมอยางมั่นคง  และพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญ 
กาวหนายิ่งขึ้นไป 

บาซิล  (Basil.  1968 : 159-160)  ไดศึกษางานวิจัยดานผูนําเปนจํานวนมาก  
กลาววา  ผูบริหารสถานศึกษาที่ผูใตบังคับบัญชาตองการ คือ  ความสามารถในการตัดสินใจและ 
ส่ังการมีความรับผิดชอบมีความยุติธรรม  มีความมั่นคงอยางสม่ําเสมอ และมีความสามารถ 
ในการเปนผูนําที่เฉลียวฉลาด มีเหตุผลเปดเผยและเปนกันเอง 

เดวิสและฟลลีย  (Davis and Filley.  1973 : 11)  กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา  
คือ  ผูดํารงตําแหนงในการบริหารสถานศึกษา และเปนผูจัดกระบวนการบริหารโดยหนาที่ของ 
การเปนผูนํา 

นิวแมนและซัมเมอร (Newman and Summer.  1977 : 9)  กลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษา  คือ  ผูทําใหงานตางๆ  ในสถานศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยการกระทํารวมกัน
ของบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ  ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูประสานกิจกรรม ซ่ึงผูอ่ืนกระทํา 
มากกวาเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง 

เซอรยิโอวันนี (Sergiovanni. 1980 : 338-440) ไดกลาวถึงผูบริหารสถานศึกษา
ที่ดีควรจะมีวิธีการบริหาร  10 ประการ  ดังนี้ 

(1) ทักษะพื้นฐานที่จําเปน  ไดแก  
ก. การใชทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ  การใชแบบภาวะผูนําในดาน

ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก  โครงสรางงาน  และอํานาจในตําแหนง  หรือสถานการณ 
ที่เอื้อตอผูนําในการทํางาน 

ข. ทักษะในการใชกลวิธีในการแกไขขอขัดแยง  หมายถึง  การลดหรือ
ขจัดความขัดแยง  โดยใชทักษะเกี่ยวกับการรูจักพูดรูจักฟง  การใหขอมูลยอนกลับ  ความสามารถ
ในการเผชิญหนากับผูอ่ืน  การเปนแหลงวิชาการ  ความสามารถในการมองเห็นภาพรวม 
ของความขัดแยง  
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ค. หลักการบริหารงานเปนทีม  หมายถึง  การไดผลงานสําเร็จตาม 
เปาหมาย  สามารถบริหารและจัดการกันเองไดภายในทีม  มีการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ 
อยูเสมอ 

ง. การตัดสินใจแบบมีสวนรวม  หมายถึง  การใหบุคลากรมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจ  โดยเนนกระบวนการแกปญหามากกวา
ระบุวิธีการแกปญหา 

จ. ความสามารถในการใชเทคนิคกระบวนการกลุม  หมายถึง  ผูบริหาร
มีความสามารถใหสมาชิกทํางานเปนกลุม  โดยการมีสวนรวมกับกลุม  การมีสวนชวยกลุมและ 
ผลการปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุม 

ฉ. มีทศันะที่กวางไกล  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารที่สามารถ
มองหรือแยกแยะความแตกตางและเขาใจความสัมพันธของกลวิธีและกลยุทธ  ผูที่มีทัศนะกวางไกล
มองกวาง  มีความอดทนตอหนาที่ความรับผิดชอบความเปนผูบริหารของตนในระยะยาว  ชวยให
สามารถแยกแยะเหตุการณ  ผลงานคุณคาที่สําคัญและไมสําคัญได 

ช. การมีหลักการ  หมายถึง  มีจุดยืนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับองคกร  
หนาที่ขององคกรในสังคม  การจัดและการดําเนินการในองคกร  และมีหลักการในการปฏิบัติ 
ตอบุคลากรขององคกร  การใชหลักการในการทํางาน  หมายถึง  การนําเอาหลักการมาเปนกรอบ 
ในการปฏิบัติงานของตน  และมาตรฐานชัดเจนในการตัดสินใจและการกระทํา 

ซ. การใชหลักการปกครอง  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหาร 
ที่จะทําใหบคุคล  หรือกลุมบุคคลไดชวยทํางาน  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามความปรารถนา   
ซ่ึงมีเร่ืองของการใชอํานาจเขามาเกี่ยวของดวย  เพราะเปนองคประกอบที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร  ในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียน  ทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือสนับสนุนจาก 
เจตนารมณโดยสมัครใจจากบุคคลอื่นเพื่อใหงานสําเร็จ 

ฌ. การสรางวัตถุประสงค  หมายถึง  การกําหนดวัตถุประสงค 
ในการทํางานรวมกับบุคลากรในองคกรใหเกิดความแนนอนชัดเจน  ซ่ึงจะชวยในการจูงใจบุคลากร
ทําใหผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว  รวมทั้งชวยประสานใหบุคคลรวมกัน
ทํางานเพื่อผลประโยชนรวมกัน 

ญ. การวางแผน หมายถงึ การนําเอาวัตถุประสงคมากําหนดเปนโครงการ  
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมในเวลาที่กําหนด  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  ขั้นตอนที่สําคัญที่จะปฏิบัติ
และเปาหมายหลักที่ตองการกระทําใหสัมฤทธิ์ผลรวมทั้งระบุกรอบเวลาที่จะใช 
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ฎ. ความแนแนว  หมายถึง  การที่ผูบริหารใหความสนใจเอาใจใส 
ตอหลักการ  ประเด็นปญหา  เปาหมาย  ผลลัพธของการทํางานและใชเวลาในการบริหารงานนั้นๆ  
อยางเต็มที่โดยสม่ําเสมอ 

ฏ. การบริหารบุคลากร  หมายถึง  การที่ผูบริหารแสวงหาความรวมมือ
จากบุคลากรใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูบุคลากร  พยายามทําใหความปรารถนา 
ของบุคลากรและวัตถุประสงคของงานสอดคลองกับเปาหมายขององคกรและชวยใหบุคลากร 
ในองคกรมีความกาวหนาและการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 

ฐ. ความรักในหนวยงาน  หมายถึง  การแสดงออกของบุคคลตอองคกร  
ในลักษณะที่แสดงถึงการมีความเชื่อรวมกัน  มีขอตกลงรวมกันวาจะทําอะไรและทําอยางไร  
สมาชิกในองคกรจะมีความจงรักภักดีตอองคกร  มีความผูกพันตอการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค  
มีการทํางานอยางเขมแข็งและอยากจะมีสวนรวมในการทํางาน 
  วิจิตร  ศรีสอาน  (2523 : 35-37)  ไดกลาวถึง เกณฑสมรรถภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา  โดยจําแนกตามความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    งานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  1  ผูบริหารโรงเรียนสามารถประเมินความตองการ 
ดานการศึกษาของนักเรียนและชุมชน 
    สมรรถภาพที่  2  ผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคนโยบายและ 
แผนดําเนินงานของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  3  ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตร 
และการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่   4  ผูบริหารสามารถดําเนินการใหหนวยงานตางๆ   
ในโรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานของหนวยงาน  
   งานบริหารบุคคล 
    สมรรถภาพที่  5  ผูบริหารสามารถกําหนดอัตราตําแหนงของบุคลากร 
ใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  6  ผูบริหารสามารถดําเนินการคัดเลือกบุคลากรให 
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
    สมรรถภาพที่  7  ผูบริหารสามารถจัดสรรบุคลากรเขาประจําตําแหนง
หนาที่ไดอยางเหมาะสม 
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    สมรรถภาพที่  8  ผูบริหารสามารถจัดและดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ทุกฝายของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  9  ผูบริหารสามารถพิจารณาความดีความชอบ และเสนอ
ขอเหรียญตราและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
    สมรรถภาพที่  10  ผูบริหารสามารถควบคุมดูแลการทํางานของบุคลากร   
ทุกฝายในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  11  ผูบริหารสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
ในการวิเคราะหและประเมินผลการทํางาน 
   งานนิเทศการศึกษา 
    สมรรถภาพที่  12  ผูบริหารสามารถวางแผนการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  13  ผูบริหารสามารถจัดองคการเพื่อการนิเทศในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  14  ผูบริหารสามารถแนะนําครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
    สมรรถภาพที่  15  ผูบริหารสามารถแนะนําครูเกี่ยวกับการใชส่ือมวลชน
ลักษณะตางๆ   
    สมรรถภาพที่  16  ผูบริหารสามารถใชกลวิธีการนิเทศการศึกษา 
   งานบริหารงบประมาณและการเงิน 
    สมรรถภาพที่  17  ผูบริหารสามารถทําแผนการเงินและการงบประมาณ
ของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  18   ผูบริหารสามารถควบคุมการเบิกจายและการจัดทํา
บัญชีประเภทตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการใชจายในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  19  ผูบริหารสามารถวิเคราะหคาใชจายของโรงเรียน 
   งานบริหารอาคารสถานที่และอุปกรณ 
    สมรรถภาพที่  20  ผูบริหารสามารถประเมินความตองการดานอาคาร
สถานที่และอุปกรณของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  21  ผูบริหารสามารถจัดทําตารางสอนและตารางกิจกรรม
ตางๆ  โดยใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    สมรรถภาพที่  22  ผูบริหารสามารถควบคุมการดูแลรักษาและซอมแซม
อาคารสถานที่  วัสดุและครุภัณฑของโรงเรียน 
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    สมรรถภาพที่  23  ผูบริหารสามารถวางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
ควบคุมการกอสรางและการตรวจรับงานกอสราง 
   งานธุรการและบริหารสงเสริมการศึกษา  
    สมรรถภาพที่  24  ผูบริหารสามารถควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ 
การโตตอบ  การเก็บรักษาและการทําลายเอกสารตางๆ   
    สมรรถภาพที่  25  ผูบริหารสามารถควบคุมการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
    สมรรถภาพที่  26  ผูบริหารสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานธุรการ 
ดานตางๆ   
    สมรรถภาพที่  27  ผูบริหารสามารถดําเนินการจัดโครงการสงเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  28  ผูบริหารสามารถจัดทําสถิติและวิเคราะหขอมูล 
   งานกิจการนักเรียน 
    สมรรถภาพที่  29  ผูบริหารสามารถจัดโครงการชวยเหลือเกื้อกูลนักเรียน  
เพื่อใหสามารถศึกษาเลาเรียนไดเต็มกําลังความสามารถ 
    สมรรถภาพที่  30  ผูบริหารสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ 
สงเสริมการศึกษาของนักเรียน 
    สมรรถภาพที่  31  ผูบริหารสามารถจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  32  ผูบริหารสามารถสงเสริมศีลธรรมและจรรยามรรยาท            
ในหมูนักเรียนและชุมชน 
    สมรรถภาพที่  33  ผูบริหารสามารถสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมีระเบียบ
วินัย 
   งานความสัมพันธกับชุมชน 
    สมรรถภาพที่  34  ผูบริหารสามารถเปนผูนําชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
    สมรรถภาพที่  35  ผูบริหารสามารถสื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค  
นโยบาย และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  36  ผูบริหารสามารถติดตอประสานงานและทํางานรวมกับ
บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
    สมรรถภาพที่  37  ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรตางๆ  ของโรงเรียน 
ใหเปนประโยชนแกทองถ่ิน 
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   การประเมินผลงานของโรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  38  ผูบริหารสามารถประเมินผลโครงการตางๆ  ของ 
โรงเรียน 
    สมรรถภาพที่  39  ผูบริหารสามารถประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ของกระบวนการเรียนการสอน 
    สมรรถภาพที่  40  ผูบริหารสามารถติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน
ไปแลว 
 วิจิตร  ศรีสอาน  (2523 : 35-37)  กลาวสรุปวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
ใชทักษะการบริหารงานดานตางๆ  ตามระดับผูบริหาร  คือ 
   ผูบริหารระดับสูง  ตองมีทักษะเชิงมโนมติมากสุดและมีทักษะเชิง 
มนุษยสัมพันธมากและมีทักษะเชิงเทคนิคนอยสุด 
   ผูบริหารระดับกลาง  ตองมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธมากกวาทักษะ 
เชิงเทคนิคและทักษะเชิงมโนมติ 
   ผูบริหารระดับตนตองมีทักษะเชิงเทคนิคมากกวาทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ 
และทักษะเชิงมโนมติ  
 นอกจากนี้  ชวนชม  ชินะตังกูร  (2524 : 20)   กลาวเปรียบเทียบระหวาง 
ผูบริหารและผูนําไววา   ผูบริหาร  หมายถึง  ผูที่สามารถบริหารงานตามวิถีทางหรือขอบเขต 
ที่กําหนดไว  สวนผูนํา  หมายถึง  ผูที่มีบทบาทในการเปลี่ยนระบบจัดวางหลักการ  และกําหนด
แนวทางปฏิบัติแตไมมีอํานาจในการสั่งการ   
 พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 63–67)  ไดกลาววาผูบริหารควรประกอบดวย 
การมีสุขภาพดีมีความเฉลียวฉลาด  มีความประพฤติดี  มีอารมณมั่นคง  มีความสามารถ 
ในการแสดงออกซึ่งความคิด และคุณลักษณะอื่นๆ  เชน  ไมเห็นแกตัว  รูจักเกรงใจผูอ่ืน   
มีไหวพริบปฏิภาณดี  และคุณสมบัติทางวิชาชีพผูบริหารการศึกษาควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

ก. ความรูทางวิชาการ  ไดแก  ความรูทางวิชาการทั่วไปและความรูทาง 
วิชาชีพ  ระดับความรู  หมายถึง  ระดับการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนซึ่งไมควรต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี  ระดับการศึกษาเปนเครื่องแสดงถึงความสามารถทางสติปญญา  และความรูที่นําไป
ประกอบกับคุณสมบัติอ่ืน 

ข. ประสบการณ  ผูบริหารที่ดีควรเปนผูที่มีประสบการณการบริหารงาน  
หรือผานงานตางๆ  มาแลว  ประสบการณชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความเปนจริง   
ชวยใหมีความมั่นใจและตัดสินใจดีขึ้น 
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ค. การฝกอบรมระหวางประจําการ  เชน  การศึกษาตอการประชุมทาง 
วิชาการ  การสัมมนา   
 เมธี  ปลันธนานนท  (2524 : 6-7)  กลาววา  ผูบริหารอันเปนที่พึงประสงค 
ในยุคใหมนั้นมิใชผูบริหารที่มุงปฏิบัติตามกฎระเบียบและคําสั่งเทานั้น  หากแตยังตองเปนผูมีภาวะ 
ผูนําอีกดวย  เพราะความมีประสิทธิภาพของหนวยงานใดๆ  จะขึ้นอยูกับภาวะของผูบริหาร 
ในหนวยงานนั้น  นักบริหารโดยทั่วไปเชื่อวาผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูที่สามารถมองเห็นแนวโนม 
ในอนาคตซึ่งเรียกวายุทธศาสตรไดอยางชัดเจนแจมแจง  เพื่อการกาํหนดแนวทางการแกปญหาไว 
ลวงหนา  สามารถนําหนวยงานใหกาวหนาอยูเสมอ และแนะแนวทางในการปฏิบัติใหกับผูรวมงาน
ไดอยางสมเหตุสมผล  และในที่สุดผูบริหารที่มีความสามารถเทานั้น  ที่สามารถรวมพลังแหง 
ความพยายามของบุคคลใหทุมเทกําลังเพื่อความสําเร็จของงานตามเปาหมายได 

พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 69)  ไดกลาววา  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูควบคุมดูเแลบังคับบัญชากิจการตางๆ  ในโรงเรียน  ใหเปนตามจุดมุงหมาย 
ของการศึกษา  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจุดมุงหมายของการศึกษาจะวางไวอยางแนชัด  แตถาหากขาด
ผูบริหารที่จะทําใหจุดมุงหมายนั้นๆ  บรรลุผลสําเร็จออกมาจุดมุงหมายที่ตั้งไวก็ไรผล  แตถา 
ผูบริหารเปนผูนําที่ดีก็จะสามารถนําผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฮอยและมิสเคล  (Hoy and Miskel.  1982 : 222)  กลาววา  ผูบริหารที่ดีจะตอง
เปนผูที่มีความสามารถ  มีความรับผิดชอบ  มีสวนรวมและใหความรวมมือกับสังคมดวยดี 

สมพงษ  เกษมสิน  (2526 : 216-217)  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูบริหาร
งานของกลุมโดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการ  การจูงใจ  การริเร่ิม  การประนีประนอมและ 
การประสานงาน 

สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527 : 119-121)  กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติ
ตามแนวทาง  ดังนี้ 

ก. ทําตนเปนตัวอยางที่ดี 
ข. ควบคุมอารมณในการปฏิบัติงาน 

ค. ศึกษานิสัยใจคอ  อารมณและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
ง. ใหความสนใจตอผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
จ. ใชงานผูใตบังคับบัญชาตามความรูและความสามารถ 
ฉ. มอบหมายงานใหผูปฏิบัติตามความรูความสามารถ 
ช. อธิบายงานใหผูใตบังคับบัญชา  ไดรูถึงหนาที่การงานที่อยูในความ 

รับผิดชอบ 
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ซ. สอนและแนะนํางานใหผูใตบังคับบัญชา 
ฌ. จัดใหมีผูปฏิบัติงานแทนผูอ่ืนได 
ญ. ใหคํายกยองและชมเชยผูกระทําความดี 
ฎ. เสริมสรางความสามัคคี  รวมมือรวมใจในการทํางาน 
ฏ. ใหผูใตบังคับบัญชารับทราบนโยบายของหนวยงาน 
ฐ. สงเสริมใหมีความคิดริเร่ิม 
ฑ. ชวยผูใตบังคับบัญชาใหรูจักแกปญหาท้ังในเรื่องหนาที่การงาน 

และเรื่องสวนตัว 
ฒ. ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม 
ณ. ใหผูใตบังคับบัญชาแตละคนทราบวา  เขาทํางานเปนอยางไร 
ด. ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชาเมื่อถึงเวลาอันสมควร 
ต. ใหผูใตบังคับบัญชาทราบขาวความเคลื่อนไหวของหนวยงานอยูเสมอ 
ถ. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของหนวยงาน 
ท. แสดงใหผูใตบังคับบัญชารูถึงความไววางใจที่มีตอเขา 

อรุณ  รักธรรม  (2527 : 200-204)  ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับผูบริหารไวคือ   
ผูบริหารควรมีความรูความสามารถ  ดังนี้ 

ก. ความรู  คือ  ตองมีความรอบรูในเรื่องตางๆ   
ข. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  คือ  ริเร่ิมสิ่งใหมๆ  ใหทนัสมัยอยูเสมอ 
ค. ความกลาหาญ  คือ ไมกลัวความยากลําบาก 
ง. ความเด็ดขาด  คือ  กลาตัดสินใจไดทนัท ี  ส้ัน  ชัดเจนและเด็ดขาด 
จ. ความแนบเนียน  คือ  สามารถติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน

ดวยกิริยาวาจาที่ถูกตองเหมาะสม  โดยไมทําใหผูที่ติดตอดวยเกิดความกระดางกระเดื่อง 
ฉ. ความยุติธรรม  คือ  วางตนเปนกลางไมเอนเอียงใหเกิดประโยชน 

แกฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ 
ช. ทาทาง  คือ  แสดงออกดวยกริิยาวาจาทีเ่หมาะสม 
ซ. ความอดทน  คือ  มีจิตใจทีเ่ขมแข็ง  อดทนตอการปฏิบัติหนาที่อยาง

สมเหตุสมผล 
ฌ. ความกระตือรือรน  คือ  มีจิตใจจดจอ  เอาใจใสตอหนาที่อยูเสมอ 
ญ. ความไมเห็นแกตัว  คือ ละจากความโลภ  ความโกรธ  ความหลง   

ซ่ือสัตย  สุจริต  ตรงไปตรงมา 
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ฎ. ความตื่นกลวั  คือ  สุขุมรอบคอบระมัดระวัง  ไมประมาท  ยืดยาด  
ทันสมัยและมคีวามรวดเร็ว  วองไว 

ฏ. ดุลพินิจ  คือ  สามารถพิจารณาและตดัสินใจในสิ่งตางๆ  ดวยเหตุผล 
ที่ถูกตองเหมาะสมเฉียบแหลม 

ฐ. ความสงบเสงี่ยม  คือ  ไมหยิ่งยะโสและไมภูมใิจในสิง่ที่ไรเหตุผล 
ฑ. ความเหน็อกเห็นใจ  คือ ความเมตตา  กรุณา  ปราณี  สงสารและ 

เห็นใจผูอ่ืนอยูเสมอ 
ฒ. ความจงรักภักดี  คือ  มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  รักหมูคณะ

ทั้งตอหนาและลับหลัง 
ณ. การสังคมดี  คือ  ปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม  
ด. การบังคับตัวเอง  คือ  บังคับจิตใจตนเองได  ไมใชอารมณเปนเครื่อง

ตัดสินใจ 
นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2534 : 8)   กลาวถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถทํางานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง  ซ่ึงเปนกระบวนการและเทคนิคโดยอาศัยความรู  
การวิเคราะหและรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ทักษะที่เรียนรูไดดวยการปฏิบัติระหวางฝก
หรือเตรียมตัวเปนผูบริหาร  เชน  ความสามารถในการเขียนคําสั่ง  การพูด  การอานแผนผัง 
โครงสรางองคกร  การรูจักตารางการทํางาน  การทําทะเบียนนักเรียน  การใชอุปกรณเครื่องมือ  
เครื่องคอมพิวเตอร  ทักษะดานนี้แมผูบริหารจะมีนอยมากเพราะไมจําเปนตองลงมือทําเอง   
แตตองเรียนรูและเขาใจเพื่อการตรวจสอบงาน และสรางความเชื่อถือใหกับผูใตบังคับบัญชา 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2536 : 67) ไดกลาวถึง  ผูบริหารหรือหัวหนา 
สถานศึกษา  คือ  ผูที่ทําหนาที่เปนผูนําในองคกร  ความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร 
ขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ  โดยที่ผูบริหารจะตองทําหนาที่ในดานตางๆ  และมีแนวทางการ
บริหารงาน ดังนี้ 

ก. ผูใตบังคับบัญชาจะมาขอคําแนะนําปรึกษา  มากกวาทีห่ัวหนาจะเปน
ผูส่ังการ 

ข. ผูนําสามารถเสนอแนะผูใตบังคับบัญชา โดยทีผู่ใตบังคับบัญชา 
ไมรูสึกวานัน่เปนคําสั่ง 

ค. ผูนําสามารถไปที่ใดๆ  ในหนวยงานได  โดยที่ผูใตบังคับบัญชา 
ไมรูสึกวาเปนการไปตรวจงานหรือไปจับผิด 
ง. ผูนํามักจะไมคอยไดยินการนนิทาเกีย่วกับชวีิตสวนตวัของสมาชิก 

แตหากสถานศึกษามีปญหาเกิดขึ้น  ผูนําจะไดฟงเปนคนแรก 
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จ. ผูใตบังคับบัญชาจะเสนอเรื่องเพื่อการตัดสนิใจเฉพาะในสิ่งที่ 
นอกเหนืออํานาจของผูใตบงัคับบัญชา 

ฉ. เมื่อผูนําไปราชการที่อ่ืน  เขากลับมาโดยไมพบปญหาในหนวยงาน 
ช. ถาผูใตบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับนโยบายของหนวยงาน  ก็จะไม

นําไปสูการทะเลาะววิาท 
ซ. เมื่อผูนําเปนประธานที่ประชุม  สมาชิกจะอภิปรายออกความเห็น 

โดยไมนั่งเฉย  ถาความเห็นไมตรงกันก็จะถกกันเฉพาะในที่ประชุม 
ฌ. เมื่อประชุมโดยที่ผูใตบังคับบัญชาเปนประธาน  การประชุมจะดําเนนิ

ไปตามปกต ิ
ญ. ถาผูนําจะปรึกษาการเลื่อนตาํแหนง  การแตงตั้งหรืออ่ืนๆ ควรปรึกษา

กับบุคคลตามสายบังคับบัญชา 
ฎ. การยาย  การเปลี่ยนงาน หรือลาออกของผูใตบังคับบัญชามีนอย 
ฏ. เมื่อผูนําไมอยู  ก็สามารถดําเนินงานตอไปไดตามปกต ิ

ฐ. การแตกเปนกกเปนเหลาของผูใตบังคับบญัชามีนอย 
ฑ. ผูใตบังคับบัญชารวมบริหารงานเปนคณะ  เพื่อความสําเร็จของงาน

มากกวาหวังผลประโยชนอยางอื่น 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536 : 77)  ไดพัฒนาทฤษฎีตาขายการบริหาร 

ซ่ึงประกอบดวย  2 มิติ  คือ 
ก. มิติมุงคน  หมายถึง  วิธีการที่ใชในการทํางานรวมกนัซึ่งประกอบดวย   

ความผูกพันของบุคคลเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร การตระหนักและสงเสริมความรับผิดชอบ 
ที่ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจมากกวาการออกคําสั่งการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน  
การสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล   

ข. มิติมุงผลผลิต  หมายถึง วิธีการที่ใชเพื่อกอใหเกดิผลผลิต ซ่ึง
ประกอบดวยทัศนคติที่มีตอส่ิงตางๆ ไดแก คุณภาพในการตัดสินใจ นโยบาย  กระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  ความคดิสรางสรรคเกี่ยวกับการวิจัยของผลงาน  คุณภาพของผลงาน   

มิติทั้งสองจะเปนอิสระแกกันซึ่งแตละมิติจะแบงออกเปน  9 ชอง  จาก 1   
ถึง  9  (1  หมายถึง ต่ํา   5  หมายถึง ปานกลาง  และ 9  หมายถึง สูง)  ดังนั้น ทฤษฎีตาขายการบริหาร
ของ เบลคและมูตัน  รวม  81 ชอง  เขียนเปนภาพไดดังนี้ 
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(1,9)        (9,9) 

         
         
         
    (5,5)     
         
         
         

(1,1)        (9,1) 
 
 

ภาพ  2   ตาขายการบริหารของผูบริหารตามแบบของเบลคและมูตัน   
ที่มา :  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  (2536 : 77) 

 
 

จากภาพ 2  สามารถอธิบายการบริหารของผูบริหารไดดังนี้ 
ก. ผูบริหารแบบ  (1,1)  หรือ แบบไมเอาไหน  (Impoverished)  เปนผูนํา

แบบที่ไมสนใจทั้งคนและไมหวังผลของงาน  บริหารงานแบบเฉื่อยชา  ไดเทาไหรเอาเทานั้น  
ทํางานประจําไปเรื่อยๆ  ไมมีจุดมุงหมาย  เปนผูบริหารที่แยกตนเองออกจากคนอื่นในองคกร   
มอบอํานาจใหคนอื่นทํา  และมักโยนความผิดใหคนอื่น ทําตนเหมือนผูนําสารจากผูบังคับบัญชา 
ไปสงใหผูใตบังคับบัญชา  เปนผูบริหารที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดเพราะไมสามารถทํางานใหบรรลุ
เปาหมายได 

ข. ผูบริหารแบบ (1, 9)  หรือ แบบชุมนุมสังสรรค  (Country  Club)  เปน 
ผูบริหารแบบลูกทุงที่มีความสัมพันธกับบุคลากรเปนประการสําคัญ  พยายามทําใหเพื่อนรวมงาน
เกิดความพอใจสูงสุด  ผลผลิตของงานมีนอย  พยายามสรางความเปนกันเองโดยเปนมิตรกับ 
คนทั้งหลายแตมิไดมุงที่ผลผลิตของงานมากนัก  พยายามทําใหผูตามพอใจหลีกเลี่ยงความขัดแยง
มากที่สุด 

ค. ผูบริหารแบบ  (9, 1)  หรือ แบบมุงแตงาน  (Task  Oriented)  เปน 
ผูบริหารแบบงานขึ้นสมองมุงที่จะใหงานสําเร็จเพียงอยางเดียวไมสนใจความตองการของบุคคล  
ผูบริหารมักมุงแตประสิทธิภาพของการทํางาน ไมคํานึงถึงความเปนมนุษยของเพื่อนรวมงาน   

คน 

งาน 
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ชอบใชอํานาจบงชี้วาผูใตบังคับบัญชาควรจะทําอะไรและทําอยางไร  ใชกฎระเบียบและการสั่งการ
เปนสําคัญ 

ง. ผูบริหารแบบ (9, 9)  หรือ แบบทําเปนทีม (Team)  เปนผูบริหารที่เนน
ทั้งคน และผลงาน  ทํางานเปนทีมหรือเปนหมูคณะเพื่อนรวมงานมีความพอใจในการทํางานให
ความรวมมือรวมใจ  มีความผูกพันกับงานที่ทําและกับองคกร  ทําใหงานมีความสําเร็จสูง  ทุกฝาย 
มีความพอใจในผลงานที่ไดรับ 

จ. ผูบริหารแบบ  (5, 5)  หรือ แบบทางสายกลาง (Middle of the Road)  
เปนผูบริหารแบบที่ใหความสนใจทั้งคนและงานพอสมควร  ใหความสําคัญทั้งคนและงานในระดับ
ปานกลาง  เพื่อนรวมงานมีความพอใจบางผลงานสําเร็จตามสมควร  เปนผูบริหารที่พยายาม 
คงสถานภาพเดิมไมปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ธงชัย  สันติวงษ  (2537 : 13)  ระบุวา  ผูบริหารสถานศึกษาคือ  บุคคลซึ่งเปน 
หัวหนาหรือผูนําของกลุมคนในองคกร  เปนผูจัดระเบียบทรัพยากรตางๆ  และเปนผูประสาน 
การปฏิบัติงานของบุคคล ใหงานสําเร็จตามเปาหมายโดยอาศัยผูอ่ืนเปนผูทํา 

ปรีชา  คัมภีรปกรณ  (2538 : 61)  ไดกลาวถึง  ผูนําหรือผูบริหารในหนวยงาน 
ที่ทําหนาที่ตางกัน  ยอมจะมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันออกไป  สรุปไดดังนี้ 

ก. หนวยงานทางการศึกษา  ผูบริหารจะมีบุคลิกภาพเรียบรอยอารมณ 
มั่นคงใจคอกวางขวางรับฟงความคิดเห็นของคนทั่วไป  ใชภาษานิ่มนวลและแตงกายสุภาพ  

ข. หนวยงานทางราชการตาํรวจ ผูบริหารตองรับผิดชอบดานการปองกัน
ปราบปราม จึงมีบุคลิกที่เขมแข็ง  มีความเชื่อมั่นตนเองสูง  กลาตัดสินใจ  อารมณมั่นคง  พูดจา
ฉะฉานเสียงดัง 

ค. หนวยงานทางดานธุรกิจ  เปนหนวยงานที่ดําเนินงานหากําไรสูองคกร  
ผูบริหารจะมีลักษณะมองการณไกล  กลาไดกลาเสีย  ตัดสินใจอยางรอบคอบ  เขาสังคมเกง   
และสําหรับบุคลิกของผูบริหารสถานศึกษา  จะมีลักษณะที่นอกเหนือไปจากผูบริหารกลุมอื่นๆ   
ไดแก 

ก) มีความยินดีที่จะชวยเหลือผูอ่ืน 
ข) มีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูใหม 
ค) มีอัธยาศัยดีงามและเขากับผูอ่ืนไดดี 
ง) มีความจริงใจแกเพื่อนรวมงาน 
จ) มีอารมณมั่นคง 
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ธรรมรส  โชติกุญชร  (2538 : 107)  ไดกลาวถึง  ผูบริหาร คือ  ผูที่ให 
ความสําคัญกับคน  ไววางใจและตกลงใจกับผูอ่ืน หากผูบริหารไมสามารถนําเอาความยินยอม
พรอมใจมาใชได  นับวาเปนจุดออนของความสามารถในการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพ   
ดวยเหตุนี้  ความสําเร็จในการรวมปฏบิัติงานจึงเปนเหตุเปนผลตอบรรยากาศในการบริหารงาน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2545 : 19)   กลาววา  ผูบริหารโดยทั่วไปประกอบดวย 
ผูบริหาร  3 ระดับ  ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน  ดังนี้ 

ผูบริหารระดับสูง  จะเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน  กําหนด
แนวปฏิบัติที่มุงสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  และทําการจัดสรรทรัพยากรตางๆ  ของหนวยงาน
เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ผูบริหารระดับกลาง  จะทําหนาที่รับผิดชอบตอการปฏิบัติ มุงความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคกร  ตลอดจนพัฒนาวัตถุประสงคของฝาย/งาน และปฏิบัติงานเพื่อ 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ผูบริหารระดับตน จะทําหนาที่ควบคุมพนักงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
และใหบริการดานตางๆ  ตามวัตถุประสงค   ดังการจัดลําดับขั้นของการบริหารงานในสถานศึกษา
ในภาพ  3  ดังนี้ 
 

 
ผูบริหาร 
ระดับสูง 

 
ผูบริหารระดับกลาง 

 
ผูบริหารระดับตน 

 
บุคลากรที่ไมใชผูบริหาร 

 
 

ภาพ  3  การจัดลําดับขั้นของการบริหารงานในสถานศึกษา 
ที่มา :  ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  (2545 : 19) 
 



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

  32 

บุญเตือน  สมสีนวน  (2547 : 45)  ไดจําแนกความเกงของมนุษย ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาไว  8  ดาน  ดังนี้ 

ก. ดานภาษา 
ข. ดานตรรกและคณิตศาสตร 
ค. ดานภาพมิติสัมพันธ 
ง. ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
จ. ดานดนตรี 
ฉ. ดานมนุษยสัมพันธ 
ช. ดานการเขาใจตนเองและการเขาใจชีวิต 
ซ. ดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ 

ก) ดานภาษา  โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ไดแก  การบรรยายปาฐกถาโตวาที  การเขียนโคลงกลอนการอภิปราย 
การสัมภาษณการฝกพูด  การระดมสมอง  การเลานิทานการเขียนบันทึกประจําวันการใชเทป 
บันทึกเสียงตนเอง  การพิมพหนังสือ  คูมือ  ใบงาน 

ข) ดานตรรกและคณิตศาสตร  โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจารณ  เปลี่ยนขอความโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร   
โจทยปญหาทางตรรกศาสตร  การคิดคํานวณ  การจัดหมวดหมูและจําแนกประเภท  การสาธิต   
การทดลองทางวิทยาศาสตร  การคิดแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร  การหารูปแบบหรือสมการสําหรับ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  การเขียนอุปมาอุปมัย  เพื่ออธิบายศึกษาคนควาจากการปฏิบัติ 

ค) ดานภาพมิติสัมพันธ  โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ดานมิติใหตรงตอภายใน  ไมวาจะเห็นภายนอกหรือเปนภาพที่เกิดภายในใจ  โดยการแปลขอความ
หรือเนื้อหาใหเปนรูปภาพได  การเลานิทานจินตนาการ  การสรางสรรค  การใชความคิดอยางอิสระ  
แผนภูมิ  กราฟ  แผนที่  ไดอะแกรม  รูปถาย  รูปภาพและส ี  เกมปริศนา  การชื่นชมผลงานศิลปะ  
สไลด  ภาพยนตร 

ง) ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  โดยการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูใหมีการเคลื่อนไหวรางกาย  การใชกลามเนื้อท่ีมีปฏิสัมพันธกับพื้นที่  การเคลื่อนไหว
แบบสรางสรรค  การใชภาษามือและภาษากาย  กิจกรรมพลศึกษา  การแสดงทาทาง  ละครใบ  
แบบฝกหัดการบริหารกาย  การใชอวัยวะในรางกายเพื่อการสื่อสาร  ทัศนศึกษา  การทํารางกายเปน
แผนที่และการฝกฝมือทํากิจกรรมดวยของจริง   
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จ) ดานดนตรี  โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับจังหวะ           
การรองเพลง  ผิวปาก  การเลนดนตรี  การแตงเพลง  ดนตรีตามอารมณ  การใชดนตรีคลาสสิก   
จัดทําทํานองดนตรีที่เหมาะกับบทเรียนดนตรีชวยความจํา 

ฉ) ดานมนุษยสัมพันธ   โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยการทํางานเปนกลุมรวมกับบุคคลอื่น  การแบงปน  การเลาสูกันฟง  การรวมมือ  การอภิปราย  
การสัมภาษณ  เพื่อนสอนเพื่อน  การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  การสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนสถานการณจําลอง  ชมรมวิชาการ  ฝกงานในสถานประกอบการ 

ช) ดานการเขาใจตนเองและการเขาใจชีวิต  โดยการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรูโดยการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูตามชั้นที่ตนกําหนด   
โครงการสวนบุคคล  เกมลําพัง  ชวงเวลาตรึกตรอง  1 นาที  มุมสนใจ  การใหมีโอกาสเลือก 
การบาน  การจดบันทึกประจําวัน  กิจกรรมสรางความภาคภูมิใจ  การใชโปรแกรมสอนตนเอง   
การประเมินผลงานของตนเอง 

ซ) ดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ  โดยการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรูดวยลักษณะการบันทึก  การสังเกตธรรมชาติ  การปลูกและดูแลตนไม  การเลี้ยงสัตว  
การสังเกตนก   ผีเส้ือ   สัตวปา   การเขียนภาพ   การถายภาพธรรมชาติ   การสังเกตธรรมชาติ   
การทําโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

จากที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาคือ  ผูท่ีทําหนาที่ 
หัวหนาหรือผูนําในกลุม โดยเปนผูประสานการปฏิบัติงาน  การจัดการบริหารทรัพยากรตางๆ   
ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมาย  และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.1.2 มาตรฐานการกําหนดตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา 
1) ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  
2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 39   กําหนดกรอบการบริหารจัดการสถานศึกษาไว  4 ดาน ซ่ึงในแตละดาน 
มีงานที่สถานศึกษาตองดําเนินการ  โดยสามารถเขียนผังงานขอบขายการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ดังภาพ 4   ดังนี้ 
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ภาพ  4  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546 : 33) 
 
 

ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) การบริหารงานวิชาการ  

งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา  ที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มุงกระจายอํานาจในการบรหิาร
จัดการใหสถานศึกษามากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระคลองตัว 
รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษาชุมชนทองถ่ินและการมีสวนรวมจาก   
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดและประเมินผล
และการจัดปจจัยเกื้อหนุน  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระคลองตัว  

รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและทองถ่ิน 
ข. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศกึษาไดมาตรฐาน

และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

ค. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจน
จัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ินโดยยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
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ง. เพื่อใหสถานศึกษาประสานความรวมมือ  ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาระหวางสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ  อยาง 
กวางขวาง 

(2) การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  มุงเนนความเปนอิสระ 

ในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว  โปรงใสตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนน 
ผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการ  เพื่อประโยชนทางการศกึษาสงผลใหเกิด 

คุณภาพทีด่ีตอผูเรียน 
วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณอยางเปนอิสระ 

คลองตัว  โปรงใส ตรวจสอบได 
ข. เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
ค. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการดานทรัพยากรที่ไดรับ อยางเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
(3) การบริหารงานบุคคล 

   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริม 
ใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดาน 
การบริหารงานใหเกิดความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาล   
ขาราชการครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถ 
มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

วัตถุประสงค 
ก. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และมีจิตสํานึก 

ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ค. เพื่อสงเสริมใหครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงาน 

เต็มตามศักยภาพโดยยึดระเบียบวินัยจรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
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ง. เพื่อใหครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานได 
ตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  
ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

(4) การบริหารงานทั่วไป 
   การบริหารทั่วไป  เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร        
ใหบริการงานอื่นๆ  เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษา           
ทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริม 
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคลในชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

วัตถุประสงค   
ก. เพื่อใหบริการสนับสนุนสงเสริมประสานงานและอํานวยการ 

ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ข. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผลงานของสถานศึกษา 

ตอสาธารณชน   ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจเจตคติที่ดีความเลื่อมใสศรัทธาและให 
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา  ขอบขายภารกิจดานการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ของผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงบทบาทของตนในฐานะผูนําในสถานศึกษา 
ตามที่กําหนดไว   เพื่อใหบุคลากรและผูรวมงานหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา   
มุงมั่นใหงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารประสบผลสําเร็จดวยความเต็มใจ 

2) การกําหนดตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษา 
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนการปฏิบัติหนาที่ซ่ึงไดกําหนดไว

กับตําแหนง  เพื่อใหผูดํารงตําแหนงใชสําหรับการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ   
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี สวนความรับผิดชอบเปนความผูกพันที่ผูบริหารยึดถือไวในการปฏิบัติงาน 
ตามอํานาจหนาที่ใหเปนผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ  นอกจากนี้  กระบวนการบริหาร 
ถือเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลว  เพราะเปนกระบวนการที่จะทําใหคนทํางาน
ในเรื่องตางๆ  ตามระยะเวลาและวิธีการที่ไดกําหนดไวจนบรรลุเปาหมายที่ตองการ แนวคิดเกี่ยวกับ
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง  ซ่ึงนักวิชาการไดแสดงทัศนะไว  ดังนี้    
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รวีวรรณ  ชินะตระกูล (2538 : 153-156)  ไดสรุปมาตรฐานการกําหนด
ตําแหนงผูบริหารในสถานศึกษาไว  ดังนี้ 

(1) ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน (ผูบริหารระดับสูง)  
หนาที่ความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหนาในสถานศึกษา  

ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่ไดรับมอบหมาย  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  วางแผนการปฏิบัติงานกําหนดหนาที่  และดําเนินงาน 
ของบุคลากรในสถานศึกษา  ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ  เชน  การเรียน 
การสอนและการฝกอบรม  จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรแผนการสอน 
โครงการสอนทั้งวิชาการสามัญและวิชาชีพ จัดโปรแกรมการเรียน  คูมือประกอบการเรียน   
การสอน  วัสดุอุปกรณการศึกษา  จัดบริการแนะแนวหองสมุดและสื่อทางการศึกษาใหใชได 
ในสถานศึกษาสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได  จัดฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน  ควบคุมดูแลงานธุรการ  หรืองานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เชน  อาคารสถานที่
การเงนิ  พัสดุครุภัณฑ  ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ  ควบคุมดูแล  ปกครอง  
จัดระบบงานในสถานศึกษา  กําหนดลักษณะงาน  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ  ติดตามใหคําปรึกษาแกปญหาและนิเทศ  บังคับบัญชาครูอาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  
ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืน ใหสามารถปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน  ดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยู
ของนักเรียน  นักศึกษา  ครูอาจารย  และเจาหนาที่อ่ืน  สรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครอง 
และประชาชนในทองถ่ิน  จัดกิจกรรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไป 
ตามนโยบายของรัฐบาล  วิเคราะหวิจัยรวบรวมขอมูล  จัดทําสถิติตางๆ  นําเทคนิคและวิธีการใหมๆ  
ทางการศึกษามาใชเผยแพร  เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  พัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนที่นิยมของประชาชน  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับการแตงตั้ง  และ
ปฏิบัติการสอนการอบรมวิชาสามัญหรือวิชาชีพในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชา  แกนักเรียน
หรือประชาชนตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ก. ไดรับปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได 

ไมต่ํากวานี้  ซ่ึง  ก.ค. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู  และทําการสอน
ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา  2 ป   

ข. เปนขาราชการครูซ่ึงมีประสบการณตามขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
ก) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ  5  มาแลว 

ไมนอยกวา  4  ป และมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป 
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ข) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6  มาแลว 
ไมนอยกวา  2  ป และมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

ค) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 7  และมี 
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
มาแลวไมนอยกวา  1  ป 

ง) ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรืออาจารยใหญ   
มาแลวไมนอยกวา  2  ป 

จ) ไดผานการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  ตามหลักสูตร
และวิธีการที่ ก.ค.  กําหนด  

 ความรูความสามารถที่ตองการ 
ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ในหนาที ่
ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวชิาการหลักสูตร  และ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ค. มีความรูความเขาใจงานบรหิารสถานศึกษา  กฎหมาย  กฎระเบยีบ  

ขอบังคับ  แบบแผนที่เกีย่วกบัการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  และสามารถในการควบคุม
ใหคําแนะนําแกผูที่เกี่ยวของปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้  ยังตองมีความสามารถ 
ในการวิเคราะหแผนงานโครงการกระบวนการกลุมและการสื่อความหมาย  ตลอดจนความสามารถ

ในการจดัการ 
ง. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล  และมีความสามารถ

ในการปกครองบังคับบัญชา  สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา  และ
ระหวางสถานศึกษากับองคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของไดอยางด ี

จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา  นโยบาย 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาแผนงานของกระทรวงเจาสังกัด  นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถ 

ในการตัดสนิใจและการขจัดความขัดแยงไดดีมากเปนพิเศษ 
ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  นโยบายรัฐบาล

และปญหาการเมืองของประเทศเพื่อประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา 
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(2) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน (ผูบริหารระดับกลาง)    
หนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาสถานศึกษา   

ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ชวยวางแผนการปฏิบัติงาน  กําหนดหนาที่และ 
ดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา  ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ  เชน  
การเรียนการสอนและการฝกอบรม  จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร 
แผนการสอน  โครงการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ  ชวยจัดโปรแกรมการเรียน  คูมือ
ประกอบการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณการศึกษา  ชวยจัดบริการแนะแนวหองสมุดและสื่อ
ทางการศึกษาใหสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได  ชวยจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับความ 
ตองการของทองถ่ิน  ชวยควบคุมดูแลงานธุรการหรืองานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เชน  อาคารสถานที่  
การเงิน  พัสดุครุภัณฑ  ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ  ชวยควบคุมดูแล  ปกครอง   
ติดตามใหคําปรึกษาแกปญหาและนิเทศครู  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนเจาหนาที่อ่ืน 
ใหสามารถปฏิบัติอยางถูกตองครบถวน  ชวยดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน   
นักศึกษา  ครูอาจารยและเจาหนาที่อ่ืน  ชวยสรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชน 
ในทองถ่ิน  ชวยจัดกิจกรรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ชวยการวิเคราะหวิจัยรวบรวมขอมูลและชวยจัดทําสถิติตางๆ  นําเทคนิคและวิธีการ
ใหมๆ   ทางการศึกษามาใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  ชวยพัฒนา 
สถานศึกษาใหไดเกณฑมาตรฐาน  ปฏิบัติหนาที่ราชการแทนหัวหนาสถานศึกษาเมื่อหัวหนา 
สถานศึกษาไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง  และปฏิบัติ 
การสอนและการอบรมวิชาสามัญ  หรือวิชาชีพสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือหลายวิชาแกนักเรียน 
นักศึกษาหรือประชาชนตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ก. ไดรับปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได 

ไมต่ํากวานี้  ซ่ึง ก.ค. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู  และทําการสอน
ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา  2 ป 

ข. เปนขาราชการครูซ่ึงมีประสบการณตามขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
ก) ดํารงตําแหนงซ่ึงไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 4  มาแลว 

ไมนอยกวา  4 ป  
ข) ดํารงตําแหนงซ่ึงไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 5  มาแลว 

ไมนอยกวา  2 ป  
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ค) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6 
ง) ไดผานการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  ตามหลักสูตร

และวิธีการที่  ก.ค. กําหนด  
 ความรูความสามารถที่ตองการ 

ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที ่

ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  หลักสูตรและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ค. มีความรูความเขาใจงานบริหารสถานศึกษา  กฎหมาย  กฎระเบียบ  
ขอบังคับ  แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  และความสามารถ 
ในการควบคุมใหคําแนะนําแกผูที่ เกี่ยวของปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ยังตองมี 
ความสามารถในการวิเคราะหแผนงานโครงการกระบวนการกลุมและการติดตอส่ือความหมาย  
ตลอดจนความสามารถในการจัดการ 

ง. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล  และมีความสามารถ
ในการปกครองบังคับบัญชา  สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา  และ
ระหวางสถานศึกษากับองคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของไดอยางดี 

จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา  นโยบาย 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  แผนงานของกระทรวงเจาสังกัด  นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถ 
ในการตัดสินใจและการขจัดความขัดแยงไดดีมาก 

ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  นโยบายรัฐบาล
และปญหาการเมืองของประเทศเพื่อประโยชนทางดานการบริหารสถานศึกษา 

(3) ตําแหนงหัวหนางานหัวหนาฝาย (ผูบริหารระดับตน)   
มีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงและปฏิบัติ 

หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ชวยวางแผนการปฏิบัติงาน  กําหนดหนาที่
และวิธีดําเนินงานของบุคลากรภายใน  ชวยควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ  
เชน  การเรียนการสอนและการฝกอบรม  จัดทําระเบียนและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร  
แบบที่เปนชั้นเรียนและแบบที่ไมเปนชั้นเรียน  ชวยจัดทําคูมือประกอบการเรียนการสอน  วัสดุ
อุปกรณการศึกษาชวยควบคุมดูแลงานธุรการหรืองานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  เชน  อาคาร
สถานที่  การเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑ  ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ  ชวยควบคุมดูแล 
ติดตามแกปญหา  นิเทศครู  อาจารย  นักเรียน  ผูเขารับการฝกอบรม  ตลอดจนเจาหนาที่ อ่ืน 
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ใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองครบถวน  ชวยดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน 
ผูเขารับการฝกอบรม  ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับประชาชนในทองถ่ิน  ชวยสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพ  ชวยประเมินผลงานที่ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา   
ชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาและปฏิบัติราชการแทนผูชวยหรือผูอํานวยการสถานศึกษา  
และปฏิบัติการสอนและอบรมวิชาสามัญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งแกนักเรียนหรือประชาชน  
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ก. ไดรับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได 

ไมต่ํากวานี้  ซ่ึง ก.ค.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและทําการสอน 
ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา  2 ป 

ข. เปนขาราชการครูมีประสบการณตามขอใดขอหนึ่ง  ดังนี้ 
ก) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 3  มาแลว  

ไมนอยกวา  2  ป 
ข) ดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 4  
ค) ไดผานการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตร         

และวิธีการที่ ก.ค. กําหนด 
  ความรูความสามารถที่ตองการ 

ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  หลักสูตรและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ค. มีความรูความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมาย  กฎหมาย  ระเบียบ   
ขอบังคับแบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ  และสามารถปฏิบัติงาน 
ดังกลาวไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางดานการวางแผนกระบวนการกลุม 
และการติดตอส่ือความหมาย  ตลอดจนความสามารถในการจัดการอีกดวย 

ง. มีความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคลเบื้องตน  และมีความสามารถ
ในการปกครองบังคับบัญชา  สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษา  และ
ระหวางสถานศึกษากับองคกรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา  และมี 
ความรูนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา  แผนงานของกระทวงตนสังกัด  นอกจากนี้ จะตองมี 
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ความสามารถนําเสนอขอมูลและทางเลือกตางๆ  ตอผูบริหารในการตัดสินใจ  และมีความสามารถ
ในการขจัดความขัดแยงได 

ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  นโยบายรัฐบาล  
และปญหาการเมืองของประเทศ  เพื่อประโยชนทางการบริหารสถานศึกษา 

จากที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู 
ความชํานาญในกรอบภาระงานที่ตนเองไดรับมอบหมายอยางดียิ่ง  และตองไดรับการพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา  ทั้งในดานวิชาการและการบริหารงาน  ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานในสถานศึกษา 
เกิดประสิทธิภาพ 
 

2.2  ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
 

2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารสถานศึกษา 
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  คือ  ความสามารถทางการบริหาร

ที่ผูบริหารจําเปนตองมีความรูความสามารถในการบริหารองคกร  เพื่อใหภารกิจบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  มีนักวิชาการหลายทานที่ใหแนวคิดวา  ผูบริหาร 
สถานศึกษาควรมีความรูความสามารถหรือมีทักษะทางการบริหารในดานตางๆ  ดังนี้ 

โรเบิรท แอล. แคทซ (Robert  L. Katz.  1955 : 32-42)  นักวิชาการและนักธุรกิจ 
ที่ไดคิดคนวิธีการบริหารที่เรียกวา “ทฤษฎีสามทักษะ” (Three-Skills Method)  โดยพบวา ผูบริหาร
จะตองมีความสามารถทางการบริหารในทักษะ  3 ดาน  ดังนี้  

1) ทักษะดานเทคนิค  (Technical  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการใช
ความรูใชเครื่องมืออุปกรณระเบียบวิธีการปฏิบัติ  ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการบริหาร 
ที่เหมาะสมใหงานบรรลุผลสําเร็จ  ประกอบดวย  การวางแผน  การทํางานเปนทีม  การสื่อ 
ความหมาย 

2) ทักษะดานมนุษย  (Human Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รวมกับผูอ่ืน สามารถเขาใจและจูงใจผูอ่ืนใหความรวมมือรวมใจเปนอยางดี  เปนความสามารถ 
ในทางมนุษยสัมพันธ  ประกอบดวย  การจูงใจและบํารุงขวัญ  มนุษยสัมพันธ  และการใช 
หลักธรรม 

3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual Skills)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการนึกคิดที่กวางขวางและชัดเจน  สามารถเขาใจถึงสวนตางๆ  ของหนวยงานที่สัมพันธกัน  
สามารถคิดวิเคราะหตัดสินใจใหงานตางๆ ในหนวยงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย  
ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ และการขจัดความขัดแยง 
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ความจําเปนที่ตองมีหรือตองใชทักษะทั้งสามในการบริหารนั้น  ขึ้นอยูกับระดับ 
ความรับผิดชอบของผูบริหาร  ผูบริหารระดับตนจําเปนตองใชทักษะดานเทคนิคมาก  ทักษะ 
ดานมนุษยสัมพันธ  และทักษะดานมโนมตินอยกวาตามลําดับ  สวนผูบริหารระดับกลางจําเปน 
ตองใชทักษะดานเทคนิคนอยลงกวาระดับตน  แตอาจตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธและทักษะ 
ดานความคิดรวบยอดมากกวา  สวนผูบริหารระดับสูงนั้น  ยอมตองใชทักษะดานมโนมติและทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธมาก  สวนทักษะดานเทคนิคใชนอย  เพราะผูบริหารระดับตนและระดับกลาง 
ไดรับผิดชอบดําเนินการไปเปนสวนใหญแลว  

พอล และเคนเน็ต  (Paul and Kenneth. 1977 : 6-7)  กลาวถึงทักษะของผูบริหาร  
สรุปไดวา  กระบวนการจัดการหรือการบริหารนั้นตองมีทักษะที่จําเปนอยางนอย  3 ดาน  คือ   
ดานเชิงเทคนิค  (Technical  Skills)   ดานเชิงมนุษย  (Human Skills)  และดานความคิดรวบยอด  
(Conceptual  Skills)  ซ่ึงเปนความเห็นที่ตรงกับแนวคิดของโรเบิรท. แอล. แคทซ  (Robert L. Katz)  
เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารของทักษะ  3 ดาน  มีความแตกตางกันในผูบริหารแตละระดับ
และเปนไปตามตําแหนงของงานที่ปฏิบัติ  ตั้งแตผูควบคุมงาน  (Supervisor)  ไปจนถึงผูบริหาร
ระดับสูง  (Top Management Position)  ดังภาพ 5 
 
 

 ผูบริหารระดบัสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน 
(Top Management)                 (Middle Management) (First line Management) 

  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ  5  สัดสวนของทักษะที่จําเปนในการบริหารทั้งสามดานที่แตกตางกันตามระดับ ผูบริหาร 
ที่มา : Paul and Kenneth.  (1977 : 6-7)   
 
 

   ทักษะทางดานความคดิรวบยอด (Conceptual Skills) 

 
ทักษะทางดานมนุษย (Human Skills) 

                         
               ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills) 
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วินัย  เกษมเศรษฐ  (2521 : 45)  กลาววา  ผูบริหารที่ดีมีความสามารถ  ตองมี 
ทั้งความรูและทักษะถามีความรูอยางเดียวก็มีความสามารถไดแคบอก  หรือมีทักษะอยางเดียว 
ก็มีความสามารถไดแครับใช  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองมีความรูและทักษะสําหรับทักษะนั้นควรมี   
4 ประการ  ดังตอไปนี้ 

1) ทักษะดานความเปนผูนํา  เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน  ไดแก  ในการเปนผูนํา
ในการวางแผน  การประสานงาน  การสื่อสาร  การจัดการและการดําเนินงาน  การมอบหมายงาน  
และการประเมินผล  ทักษะความเปนผูนํานี้ถือวาเปนยุทธวิธีการจัดการกับทุกสถานการณ  โดยมี 
จุดมุงหมายที่ผลงานหรือองคกรหรือหนวยงานนั้น 

2) ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ  เปนความสามารถในการเขากับบุคคลตางๆ   
ในบางครั้งอาจเรียกวาทักษะการครองคน  ไดแก  การติดตอระหวางบุคคล  การประสานงาน   
การแสดงภาวะผูนํา  การจูงใจหรือชักจูงสมาชิกในกลุมรวมกันทํางาน 

3) ทักษะดานบริหารงานบุคคล  เปนความสามารถทางการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรใหเจริญกาวหนาในอาชีพ 

4) ทักษะดานเทคนิค  ไดแก  ทักษะในการจัดหา  ประกอบดวย  การจัดซื้อจัดจาง  
การเงินและการบัญชี  งานสารบรรณ  งานบุคคลและการจัดระบบงาน ฯลฯ 

5) ทักษะดานการศึกษา  ไดแก  ทักษะการสอบการวัดผลทางการศึกษา การนิเทศ  
การนําแหลงวิทยาการมาใชใหเกิดประโยชน 

6) ทักษะการสรางความคิด  เปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร  เพราะ
เปนทักษะในการคาดการณลวงหนา  การวิเคราะหปญหาการบริหารการวางแผน และการแกปญหา
เฉพาะหนา 

7) ทักษะดานการประเมิน  เปนความสามารถดานการประเมินผล ซ่ึงอาจ 
ประเมินไดโดยใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณและการสังเกต 

วิจิตร  ศรีสอาน  (2523 : 37-39)   กลาววา  จากผลการวิเคราะหภารกิจของ 
การบริหารการศึกษาตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารการศึกษา  พบวา ภารกิจสําคัญ 
มีหลายดานและทุกดานจะตองทํางานรวมกับส่ิงของและทํางานรวมกับคนเสมอ  และตองเกี่ยวของ
กับภารกิจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ผูบริหารจึงเปนศูนยกลางของกิจกรรม  การที่ผูบริหาร
การศึกษาจะกระทําภารกิจของตนไดตรงตามเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารจําเปนตอง
มีความรูความสามารถในเรื่องที่อยูในขอบเขตภารกิจของตนเปนอยางดี  โรเบิรท. แอล. แคทซ  
(Robert  L.  Katz)   เรียกวา  “สามทักษะ”  (Three-skills  Method)  วิเคราะหความรูความสามารถ
ของผูบริหาร  พบวา  ผูบริหาร  จะทําหนาที่ของตนไดดีเพียงใด ประสบความสําเร็จมากนอยกวากัน
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หรือไม ขึ้นอยูกับทักษะ 3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค  (Technical Skills)  ทักษะเชิงมนุษย  
(Human Skills)  ทักษะเชิงมโนมติ  (Conceptual  Skills)  ดังนี้ 

ทักษะเชิงเทคนิค  หมายถึง  ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
ในการบริหารใหบรรลุผล  ทักษะเชิงเทคนิคเปนทักษะที่ผูบริหารพัฒนาตนเองไดไมยาก  สวนมาก
จะบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาตางๆ  เชน  การวางแผนอาคารสถานที่  การจัดตารางสอบ   
การจัดตารางการเรียนการสอน  เปนตน  ในปจจุบันถือวาทักษะเชิงเทคนิคที่สําคัญที่ผูบริหาร 
จะตองมี  ประกอบดวย 

1) ทักษะดานการวางแผน  (Planning  Skills) 
2) ทักษะดานกระบวนการกลุมและการสื่อสาร  (Group Process and  

Communication  Skills) 
3) ทักษะดานการจัดการ  (Management and Organizational  Skills) 
ทักษะเชิงมนุษย  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการทํางานในฐานะ

สมาชิกของกลุม และความสามารถในการเสริมสรางหลักความรวมมือระหวางสมาชิกของ 
หนวยงาน   ในขณะที่ทักษะเชิง เทคนิคเปนทักษะที่ เกี่ยวของกับวัตถุ ส่ิงของ   ทักษะเชิง 
มนุษยสัมพันธเปนทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานกับคน  คนจึงเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุด   
ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะทางดานนี้  รูจักสรางความพยายามเขาใจผูอ่ืน  มีใจกวาง
และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานตองยึดหลัก “รูจักตน เขาใจคน เพื่อผลของงาน” ประกอบดวย 

1) การจูงใจและบํารุงขวัญ 
2) มนุษยสัมพนัธ 
3) การใชหลักธรรม 

 ทักษะเชิงมโนมติ  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงาน 
ทุกลักษณะ  เห็นความสัมพันธระหวางสวนงานและกิจกรรมตางๆ  ของหนวยงาน  รวมทั้ง 
ความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนบริหารกับหนวยงานอื่นๆ  ทักษะที่เปนการพัฒนาในตัว 
ผูบริหารจะมีกิจกรรม  อยางนอย  3 อยาง  ที่ผูบริหารจะตองใชทักษะเชิงมโนมติเปนอยางมาก  คือ   

1) การเปนผูนํา  (Leadership) 
2) การตัดสินใจ  (Decisions  Making) 
3) การขจัดความขัดแยง  (Management  Conflict) 
ความจําเปนทีจ่ะตองมีหรือใชทักษะทั้งสามดานขึ้นอยูกบัระดับความรบัผิดชอบ

ของผูบริหาร  โดยทีผู่บริหารระดับตนจําเปนตองใชทักษะเชิงเทคนิคมากและทักษะเชิงมนษุย
สัมพันธและมทีักษะเชิงมโนมตินอยกวาตามลําดับ  ผูบริหารระดับกลางใชทักษะเชิงเทคนิคนอย
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กวาระดับตน  แตอาจตองใชทักษะเชิงมนษุยสัมพันธและทักษะเชิงมโนมติมากกวา  สวนผูบริหาร
ระดับสูงตองใชทักษะเชิงมโนมติและทกัษะเชิงมนษุยสัมพันธมากกวา  สวนทกัษะเชิงเทคนคิ 

ใชนอย 
  พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 75-76)  กลาวถึง ทักษะการบริหารวา  ตองคํานึงถึง 
ความเหมาะสมในการทํางาน  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการแลวผูบริหารยังจําเปนตอง 
สรางทักษะตางๆ  ใหเกิดขึ้นเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น  ทักษะที่ผูบริหารจําเปน 
ตองสรางขึ้น  คือ 

1) ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน  คือรูวางานที่จะตองทําในหนาที่ของตนเอง 
มีอะไรบางและจะทํางานนั้นๆ  ไดอยางไร 

2) ทักษะในดานความคิดรวบยอด  คือ เขาใจโครงสรางและความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานทั้งภายในภายนอกองคกร การเขาใจและมองเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นเปนผูมีสายตากวางไกล  หยั่งรูผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําและการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ทั้งภายในและภายนอก  มีผลกระทบตอการทํางานในสถานศึกษาหรือองคกรที่ตนเปนผูบริหาร 

3) ทักษะในดานมนุษยสัมพันธ  คือ รูจักสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  รูจักใชความสามารถที่มีอยูในตัวผูบริหารแตละคนใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน  รูจักประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับนับถือแกบรรดาครู 
และบุคลากรอื่นในสถานศกึษาและสังคมทั่วไป 
  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 275)  กลาววา  ผูบริหารในฐานะที่เปนบุคคลสูงสุด 
ในองคกรจะตองเปนผูที่ใหประโยชนสูงสุดแกองคกรดวยเชนกัน  หนาที่ของผูบริหารมีมากมาย
และหลากหลายแตที่สําคัญก็คือ   การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  เปาหมาย 
ดังกลาวจะตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงผูบริหารจําเปนจะตองมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน  กลาวคือ  การปฏิบัติงานใดๆ  หากคาดหวังวาจะใหผล 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแลว จําเปนที่ผูปฏิบัติงานคนนั้นจะตองมี 
ความชํานาญเปนอยางดีในสิ่งที่ตนปฏิบัติ นั่นคือ  ทักษะในการปฏิบัติงานของตนเอง  ในทํานอง
เดียวกันผูบริหารที่ดีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  จําเปนตองมีทักษะในการเปนผูนํา 
การบริหารงานนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จดวยดี 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 275)  ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา  การปฏิบัติงานใดๆ  หาก
คาดหวังจะใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว  จําเปนที่การปฏิบัตงิานนัน้
ตองมีความชํานาญเปนอยางดีในสิ่งที่ตนปฏิบัติ  นั่นคือ  ทักษะในการปฏิบัติงานของตนนั่นเอง   
ในทํานองเดียวกัน  ผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานจําเปนตองมีทักษะในการเปนผูนํา
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การบริหารนั้นจึงจะประสบความสําเร็จดวยดี  ทักษะที่จําเปนตองมี คือทักษะพื้นฐาน โดยท่ัวไป 
ผูบริหารสวนใหญพึงมี  ไดแก 

1) ทักษะดานเทคนิค  หมายถึง  ทักษะที่เกี่ยวกับความรูความสามารถที่จะเขา
ใจความสลับซับซอนภายในหนวยงาน 

2)  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  หมายถึง  ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคล
ตางๆ  ภายในหนวยงาน 

3) ทักษะดานวิธีการ  หมายถึง  ความสามารถในการใชเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ  
ในการทํางานใหถูกตองตามวิธีการ 
   นอกจากนี้  ผูบริหารจําเปนตองสรางทักษะตางๆ  ใหเกิดขึ้นอีกในการบริหาร   
เชน  ทักษะดานการวางแผน  ทักษะในการแกปญหา  ทักษะในการกระตุนและการจูงใจ  ทักษะ 
ในการขจัดความขัดแยง  ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  ทักษะในการสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ทักษะในการใชเวลา  ทักษะในการเปนผูนําในการประชุม  ทักษะ
ในการเกลี่ยกลอม  ทักษะในการครองคน  ทักษะในการสรางอารมณขัน  ทักษะในการฟง  พูด   
อาน  เขียน ฯลฯ  
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534 : 17)  ไดกลาววา  ทักษะทําใหเราเห็นความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาไดมากขึ้น  และการบริหารท่ีจัดขึ้นในระบบโรงเรียนนั้นเปนภารกิจ 
ของผูบริหารและครูรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรม  เลือกสรรและควบคุมส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนในดานตางๆ  ตั้งแตบุคลิกภาพ  ความรูความสามารถทัศนคติที่ดี  คานิยมและ 
คุณธรรม  ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี  เพื่อใหเยาวชนเปนสมาชิก
ที่มีประสิทธิภาพในสังคมตามเจตนารมณของโรงเรียนที่กําหนดไว 

ไพฑูรย  สินลารัตน  (2538 : 80–82)  ใหความเห็นเกี่ยวกับทักษะที่จาํเปน 
ในการบริหารแนวทางหนึ่งวา  “ในการบริหารนั้นผูบริหารแตละระดับ  ตองมีทักษะที่จําเปน 
แตกตางกันออกไป ไดแก  ทักษะในการบริหารเวลา  การมอบหมายงาน  การประชุม”  จากแนวคิด
ดังกลาวขางตน  ผูบริหารจะตองมีทักษะในการบริหารสรุปได  ดังนี้ 

1) การบริหารเวลา  เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารท่ีตองรูจักการแบงเวลา 
ใหถูกตองและตองมีทักษะในการบริหารเวลาวาจะทําอะไร  เมื่อไร  และใชเวลานานเทาใด 

2) การมอบหมายงาน  ผูบริหารที่มีความสามารถตองมีทักษะในการใชคน                
ใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

3) การประชุม  เปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารตองทําใหการประชุมบรรลุ       
เปาหมายที่กาํหนดไวและใหทุกคนมีความพึงพอใจ 
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4) การตัดสินใจ  ผูบริหารตองรูจักการตัดสินใจที่ถูกตองทั้งดานเนื้อหาและเวลา       
ดังนั้น การตัดสินใจจึงมีความจําเปนตอการบริหาร 

5) การแกปญหา  ผูบริหารตองสามารถแกปญหาใหแกหนวยงานไดอยางถูกตอง          
และบรรลุเปาหมาย 

6) การพูด   ผูบริหารตองมีทักษะในการพูด ทั้งการพูดเพื่อการเจรจาหรือ 
ดานอื่นๆ   
  ธรรมรส  โชติกุญชร  (2538 : 102-103)  กลาววา  กระบวนการบริหารของ 
ผูบริหารนั้น  จําเปนตองอาศัยทักษะ  3 ประการ  คือ  ทักษะทางเทคนิค  ทักษะทางมนุษย และ
ทักษะทางมโนมติ   

1) ทักษะทางเทคนิค  หมายถึง  ความสามารถในการใชความรู  วิธีการเทคนิค  
ทักษะเฉพาะงาน  อันเกิดจากประสบการณการเรียนรูโดยการศึกษาและการฝกหัด 

2) ทักษะทางมนุษย  หมายถึง  ความสามารถปราดเปรียวในการทํางานรวมกับ
คน  อยูกับคน  อาศัยไหวพริบในการเขาใจคนจูงใจคน  เพื่อใหเกิดภาวะผูนําที่เกิดจากการยินยอม
พรอมตาม 

3) ทักษะทางมโนมติ  หมายถึง  ความสามารถทางความรู  ความเขาใจในความ
สลับซับซอนของคนของงานและของหนวยงาน  เพื่อกําหนดลูทางในการปฏิบัติใหเหมาะสม 
โดยเล็งเห็นความมุงหวังขององคกรมากกวาในการปฏิบัติใหเหมาะสม  โดยเล็งเห็นความมุงหวัง
ขององคกรมากกวาความมุงหวังสวนบุคคล  ความเหมาะสมในเชิงความสัมพันธของทักษะ 
ทั้งสามประการ  เปล่ียนแปลงไปตามบทบาทในการจัดการตามตําแหนงของการปฏิบัติงาน   
ตั้งแตหัวหนางานระดับนโยบาย  ระดับจัดการและระดับปฏิบัติการ   ดังความตองการของทักษะ 
ที่แปรเปลี่ยนไปตามระดับ ในการปฏิบัติ  ดังภาพ 6 
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  ระดับการบริหาร     ความตองการของทักษะ 
 
   ระดับสูง 
  (นโยบาย) 
 
  ระดับกลาง 
  (จัดการ) 
 
  ระดับตน 
    (ปฏิบัติการ) 
 
ภาพ  6  ความตองการของทักษะที่แปรเปลี่ยนไปตามระดับในการปฏิบัติ 
ที่มา : ธรรมรส โชติกุญชร (2538 : 102)  
 
  

ธรรมรส  โชติกุญชร  (2538 : 103)  กลาววา  ผูบริหารในแตละระดับตองการ
ทักษะทั้ง  3  ไดแก  ทักษะทางเทคนิค  ทักษะทางมนุษย ทักษะทางความคิดรวบยอดแตกตางกัน   
ผูบริหารระดับสูงตองการทักษะทางเทคนิคนอยกวาผูบริหารระดับต่ํา และตองการทักษะ 
ทางความคิดรวบยอดมากกวา   ผูบริหารระดับต่ํา  ทั้งนี้  ผูบริหารระดับต่ําจําเปนตองทํางาน 
กับส่ิงของและเคร่ืองจักร  จําเปนตองสอนงานใหแกพนักงานในการทํางาน  จึงจําเปนตองรูเทคนิค
วิธีในการทํางาน  สวนผูบริหารระดับสูงไมจําเปนตองทราบวางานแตละอยางหรือภารกิจนั้น 
ตองทําอยางไร  แตตองมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธความเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ  
สําหรับทักษะทางเทคนิคและทักษะทางความคิดรวบยอด เปล่ียนแปลงไปตามระดับของการบริหาร
แตทักษะที่เปนความตองการรวมกันของการบริหารแตละระดับ  คือ  ทักษะทางมนุษย ซ่ึงทักษะนี้ 
มีความสําคัญในการบริหารงานทั้งในอดีต  ปจจุบันและอนาคต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 38-39)  กําหนดกลุมทักษะ
ดานตางๆ  ดังนี้ 

1) ทักษะดานเทคนิค  (Technical  Skills)  ประกอบดวย 
(1) ความรูดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยีสมัยใหม 
(2) ความรอบรูในหนาที่ตลอดจนขอบเขตของอํานาจและความรับผิดชอบ 

        ความคิดรวบยอด 
            (Conceptual) 
 
  มนุษยสัมพนัธ 
        (Human) 
 
             เทคนิค 
          (Technical) 
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(3) ความสามารถในการประชาสัมพันธ 
(4) ความรูดานเทคนิคของสวนราชการ 
(5) ความสามารถในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาตางประเทศ 
(6) ความสามารถในการบริหาร 
(7) ความสามารถทางภาษาไทยในการเขียน  การพูดโนมนาวบุคคลอื่น 

ใหเขาใจ และคลอยตาม 
(8) ความสามารถในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี 

2) ทักษะดานมนุษย  (Human  Skills)  ประกอบดวย 
(1) ความยุติธรรม  ซ่ือสัตย  สุจริต 
(2) ความเชื่อมั่นในตัวเองและกลาตัดสนิใจ 
(3) ความสุขุมรอบคอบ 
(4) ความสามารถในการควบคุมตนเอง  (ทั้งอารมณและบุคลิกภาพ) 
(5) ความมานะอดทนตอความเหนื่อยยากและลําบาก 
(6) การเขากับบุคคลอื่นไดดี 
(7) ความเขาใจในบุคคลอื่น  (ดูคนออก) 
(8) สุขภาพสมบูรณ ตรากตรําทํางานหนักได 
(9) มีอารมณขัน  (รูจักผอนคลายความตึงเครียด) 

3) ทักษะดานมโนมติ  (Conceptual  Skills)  ประกอบดวย 
(1) ความสามารถในการวินิจฉัยโดยการวิเคราะหสมเหตุสมผล 
(2) ความคิดริเร่ิมและความคิดใหม 
(3) การมองการณไกล  (การคาดคะเนถึงเหตุการณในอนาคต) 
(4) มีสติปญญาและไหวพริบดี 
(5) มีความกระตือรือรนแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2545 : 24)  กลาวถึงทักษะทางดานการบริหารตามแนว 
ความคิดของ  Ricky W. Griffin  สรุปได  ดังนี้ 

1) ทักษะดานเทคนิค  หมายถึง  ทักษะตางๆ  ที่จําเปนในการบรรลุผลสําเร็จ 
ของงานเฉพาะอยาง 

2) ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจ
และการจูงใจทั้งปจเจกบุคคลและกลุม 

3) ทักษะดานความคิด  หมายถึง  ความสามารถในการคิดใหเปนรูปธรรม 
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4) ทักษะดานการวินิจฉัย  หมายถึง  ความสามารถในการจินตนาการนึกคิด       
เพื่อการโตตอบกับสถานการณไดอยางเหมาะสม 

5) ทักษะดานการสื่อสาร  หมายถึง  ความสามารถทั้งการถายทอดความคิด  
และขอมูลขาวสารไปยังบุคคลอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และการรับความคิดและขอมูลขาวสาร 
จากบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ทักษะดานการตัดสินใจ  หมายถึง  ความสามารถในการยอมรับและระบุ
ปญหา หรือการแสวงหาโอกาสแลวทําการเลือกใหไดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

7) ทักษะดานการบริหารเวลา  หมายถึง  ความสามารถในการจัดเรียงลําดับงาน  
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานอยางเหมาะสม 
 มานิตย  คณะวาป  (2546 : 26)  กลาววา  ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จในการ
บริหารงานจะตองทําหนาที่ประดุจไวทยากร  (Conductor)  ของวงออรเคสตรา  (Orchestra)  โดยทํา
หนาที่เปนผูนําในการใชศักยภาพของบุคลากร ใหดําเนินไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี 
ประสิทธิภาพ  การบริหารโรงเรียนมีความสลับซับซอนมากขึ้น  โดยเฉพาะปจจุบันเปนชวงที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในหลายๆ  ดาน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการศึกษาและการบริหาร 
การศึกษา  ผูบริหารจําเปนตองมีความรูความสามารถ  ตองรูจักใชทั้งศาสตรและศิลปในการ
บริหารงานใหเกิดประสิทธิผล  คุณภาพที่กลาว  ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพของผูบริหารเปนสําคัญ  ผูบริหารที่มีสามัญสํานึกเพียงวามีความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหนาที่เทานั้น  จะไมทําใหการบริหารงานของผูบริหารดังกลาว  เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดทักษะ 
ในการบริหารงานแตอยางใด  ในทํานองเดียวกันผูบริหาร   ที่สามารถปฏิบัติงานจนเกิด 
ความชํานาญและงานนั้นๆ  มีประสิทธิภาพ  ยอมแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีทักษะในการบริหารงาน
ซ่ึงจะเปนเครื่องมือที่จะผลักดันกิจกรรมตางๆ  ใหดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล   
มีผูใหความหมายของทักษะของการบริหารที่มีนัยเหมือนกัน  อันเปนความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ 
ในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  

จากที่กลาวมาแลวขางตน  จะเห็นไดวาทักษะการบริหารงานทั้ง  3 ดาน  เปน
แนวความคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  เปนทักษะของนักบริหารจําเปนตองไดรับการศึกษาและ 
นําไปใชสําหรับการบริหารงานเพื่อใหงานดานการบริหารมีประสิทธิภาพ   

2.2.2 กลุมทักษะดานการบริหาร   
   ความสําเร็จของหนวยงานหรือองคกรสามารถพิจารณาไดจากประสิทธิผล 
ของหนวยงานในองคกรนั้นๆ  สวนความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาสามารถวัดไดจาก 
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในโรงเรียน  องคประกอบของความสําเร็จในการบริหารงาน 
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ของผูบริหารประการหนึ่ง  ไดแก  ทักษะการบริหารงาน  ซ่ึงเกิดจากการนําความรูความสามารถ 
มาดําเนินการจนเกิดประสิทธิภาพ  ทักษะการบริหารงานของผูบริหารจึงไมไดเกิดจากการ 
มีจิตสํานึกที่มีตอการปฏิบัติหนาที่เทานั้น  แตเกิดจากการฝกฝนหรือการพัฒนาในการปฏบิัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยตองการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามหลักทฤษฎีของ  โรเบิรท  แอล. แคทซ  (Robert L. Katz. 1955 : 32-42)  ซ่ึงเสนอแนวคิด 
ที่เกี่ยวกับทักษะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ  3 ดาน  คือ 

1) ทักษะดานเทคนิควิธี  ไดแก  ความสามารถที่จะใชความรูในกิจกรรมใด 
กิจกรรมหนึ่ง  ซ่ึงจําเปนตองใชวิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนหรือเทคนิคตางๆ  ที่จําเปนตอ 
การปฏิบัติงานในหนาที่ 

2) ทักษะดานมนุษย  ไดแก  ความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   
ในฐานะสมาชิกของกลุม  และสรางความรวมมือกับกลุมในฐานะผูนํา  รวมถึงเขาใจความตองการ
ของคนอื่นและการกระตุนคนอื่นในองคกรหรือหนวยงาน   ใหมีสวนรวมในการวางแผน 
ทํากิจกรรมตางๆ  ใหบรรลุเปาหมาย 

3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  เปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ
ของกิจกรรมตางๆ  ในองคกรหรือหนวยงาน  รวมทั้งความสัมพันธของบุคคลอื่นๆ  การสื่อสาร
ลักษณะทางการเมือง  สังคม  พลังเศรษฐกิจของชาติทั้งหมด    
 นอกจากโรเบิรท  แอล. แคทซ  (Robert L. Katz.  1955 : 32-42)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ในองคกรทางการบริหารในเรื่องหลักทฤษฎี  3 ทักษะดังกลาวแลว  ยังมีนักวิชาการดานการบริหาร
อีกหลายทานไดศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ  ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร 
สถานศึกษา  สามารถสรุปได   ดังนี้ 

1) ทักษะดานเทคนิค  (Technical Skills) 
 มีนักวิชาการดานการศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานเทคนิค  ดังนี้   
 เฮอรเซย และบลันชารด  (Hersey and Blanchard. 1977 : 58)   กลาววา  ทักษะ
ทางดานเทคนิค  เปนความสามารถในการใชความรู  วิธีการ  เทคนิคและสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ภาระหนาที่โดยเฉพาะ  ซ่ึงเกิดจากการศึกษาประสบการณและการฝกอบรม  
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 275)  กลาววา  ทักษะดานวิธี  หมายถึง  ความเขาใจ
ที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  รวมถึงการรูจักกระทําการและเทคนิคในการปฏิบัติงาน  
โดยทั่วไปแลวมักจะหมายถึง  ความรูความสามารถที่จะทํางานไดอยางดีในแตละอยาง  

พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 75)  กลาวถึงทักษะทางดานกลวธีิในการทํางาน  
คือ  รูวางานที่ตองทําในหนาที่ของตนมีอะไรบางและจะทํางานนั้นๆ  อยางไร  รวมทั้งบทบาท 
ที่จะตองกระทํา  เพื่อใหงานนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น 
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 วิจิตร  ศรีสอาน  (2529 : 37-38)  ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะเชิงเทคนิควิธี  

(Technical Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการใชเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการบริหารใหบรรลุ  

ทักษะทางเทคนิคที่สําคัญที่ผูบริหารควรจะตองมี  ประกอบดวย 
(1) ดานการวางแผน  (Planning Skills)  
(2) ดานกระบวนการกลุมและการสื่อสาร (Group Process and  

Communication Skills)  
(3) ดานการจัดการ  (Management and Organizational Skills)  

 ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530 : 39)  ใหความเห็นวาทักษะทางดานเทคนิควิธีการ 
คือ  ความสามารถในการใชความรู  วิธีการทางเทคนิคและเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนสําหรับ 
การปฏิบัติงานหนาที่เฉพาะดานความสามารถเหลานี้มาจากประสบการณการศึกษาและการฝก 
อบรม 
 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530 : 106)  กลาวถึง  ทักษะทางดานเทคนิควา 
เปนทักษะที่ตองการความสามารถในการใชความรูที่ไดรํ่าเรียนมา  การใชเทคนิคบางประการ 
อยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานการใชเครื่องมือ  ตลอดจนวิธีการที่จําเปนตางๆ  เพื่อปฏิบัติงาน
เฉพาะอยางที่ตองการความสามารถพิเศษบางประการจากผูปฏิบัติงานนั้นๆ  ทักษะทางดานเทคนิค
อาจไดมาจากการอบรมและการฝกฝน   
 พยอม  วงศสารศรี  (2531 : 45-46)  กลาววา  ทักษะดานเทคนิคเปนการมุงให
ฝายบริหารมีความรู  ความเขาใจและความสามารถในการทํางานที่ใชฝมือ  เปนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาชีพ  การจัดการระดับลางมีความจําเปนตองใชทักษะดานนี้มาก  เพื่อเปนที่ปรึกษา
และสามารถสาธิตวิธีการตางๆ  ใหคนงานในกลุมที่ตนรับผิดชอบไดเรียนรู 
 อุทัย  ธรรมเตโช  (2531 : 47)  แสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานเทคนิควา   
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่การงานดานกิจกรรมเฉพาะไดอยางดี  ซ่ึงกิจกรรมเหลานั้น 
จะเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการและเทคนิค  การวิเคราะหและการรูจักเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
เชน  การเขียนคําสั่งงาน  การจัดทําตารางการทํางาน  การจัดทํารายงานตามแบบฟอรมตางๆ   
การใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ   
 สมยศ  นาวีการ  (2536 : 119)  ใหความหมายของทักษะทางเทคนิค  คือ   
ความสามารถในการใชความรูความสามารถ วิธีการเทคนิคและอุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติ 
หนาที่อยางหนึ่ง  โดยเฉพาะผูบริหารตองการทักษะดานเทคนิคที่เพียงพอ  สําหรับความสําเร็จ 
ของงานอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะที่ตองรับผิดชอบอยู 
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 นพพงษ    บุญจิตราดุลย  (2546 : 181)  ไดจําแนกรายละเอียดของทักษะ 
ดานเทคนิคที่ผูบริหารควรจะตองมีองคประกอบ  ดังนี้ 

(1) ผูบริหารสามารถจัดทําแผนงานหรือโครงการทางการศึกษาไดอยาง 
ถูกตอง 

(2) ผูบริหารสามารถจัดทําสถิติและแผนภูมิเกี่ยวกับขอมูลทางการศึกษา 
ที่จําเปนไดอยางชัดเจน 

(3) ผูบริหารสามารถทําหนาที่ประธานในที่ประชุมครูไดอยางเรียบรอย            
(4) ผูบริหารสามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตอง  เหมาะสมกับฐานะกาลเทศะ

และสถานการณ 
(5) ผูบริหารควรเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาเขียนไดเปนอยางด ี

และอานเขาใจงาย 
(6) ผูบริหารเขาใจระบบบัญชี  ระเบียบการเงินที่เกี่ยวของกับการเงินของ

สํานักงานและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(7) ผูบริหารเขาใจระเบียบการจัดซื้อ  จัดจางที่เกี่ยวกับการเงินของสํานักงาน

และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(8) ผูบริหารตองรูระเบียบงานสารบรรณ  และจัดทําไดอยางถูกตองเรียบรอย   

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ทักษะดานเทคนิคของผูบริหารสถานศึกษา  
โดยที่ผูบริหารจําเปนตองอาศัยความรูในการวิเคราะหขอมูล  รูจักใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับ 
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ผูบริหารสวนมากสามารถศึกษาและพัฒนาตนเองไดดวย 
วิธีการตางๆ  เชน  การเขารับการศึกษาอบรม  การฝกใชเครื่องคอมพิวเตอร  การจัดทําตาราง 
การทํางาน  การจัดทํางานทะเบียนตางๆ  เปนตน  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนการสอดคลองตามภาระงาน 
ของสถานศึกษาทั้ง  4 งาน  ไดแก  การบริหารงานดานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดาน 
การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป  ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองมีทักษะทางดานเทคนิค  ซ่ึงมี
องคประกอบที่สําคัญ  3 ประการ  ไดแก 

(1) การวางแผน 
(2) กระบวนการกลุมและการสื่อความหมาย 
(3) การจัดการ    

2) ทักษะดานมนุษย  (Human  Skills) 
  นักวิชาการดานการศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานมนุษย  ดังนี้   
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 เดวิส  (Keith  Davis. 1973 : 15-17,  อางถึงใน  วินิจ  เกตุขํา.  2535 : 16)   
กลาววา  มนุษยสัมพันธ  หมายถึง  การมีปฏิสัมพันธของกลุมคนในหนวยงานไมวาจะเปน   
ภาคธุรกิจ  ภาครัฐ  หรือกลุมทางสังคม  ตลอดจนโรงเรียน/สถานศึกษาและบาน  ปฏิสัมพันธน้ี 
จะปรากฏขึ้นอยางมากในหนวยงานที่คนอยูรวมกันอยางมีโครงสรางเปนทางการ  ซ่ึงจะชวยให 
การทํางานในหนวยงานนั้นบรรลุจุดประสงค    
  กอ  สวัสดิ์พาณิชย  (2522 : 26-27)  กลาววา  ผูบริหารที่มีทักษะทางดาน 
มนุษยสัมพันธตองอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารบุคคล  เพราะการบริหารงาน คือ  
การใชคนนั่นเอง  ผูบริหารจึงตองมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานรวมกับคนอื่น  จูงใจใหเขา
ทํางานใหเขาเสียสละรับผิดชอบตองาน  มีความคิดริเร่ิมและรูจักประเมินตนเอง 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 275)  กลาววาทักษะทางดานมนุษย  หมายถึง   
ความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอื่น  และทําใหคนอื่นใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  เชน   
มีความรูความสามารถที่จะสื่อความคิดและมีความเชื่อในบุคคลอื่นดวย 
 พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 75)  กลาวถึงทักษะทางดานมนุษย  คือ   
สรางความสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร  รูจักที่จะใชความสามารถ 
ที่มีอยูในตัวแตละคนใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียน  รูจักประพฤติตนใหเปน 
ที่ยอมรับนับถือแกครูและบุคคลอื่นในโรงเรียนและสังคมโดยทั่วไป 
  วิจิตร ศรีสอาน  (2529 : 37-38)  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ทักษะ 
เชิงมนุษยสัมพันธ  (Human Skills) หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการทํางานในฐานะ
สมาชิกกลุมและความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิกในหนวยงาน   
ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะทางดานนี้คือ  จะตองรูจักตนเองมีความมั่นใจและมั่นคง 
ในอารมณ  จะตองรูจักพยายามเขาใจผูอ่ืน  มีใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
ตองยึดหลัก “รูจักตน  เขาใจคน  เพื่อผลของงาน” ประกอบดวย 

1) การจงูใจและบํารุงขวัญ 
2) มนุษยสัมพันธ 
3) การใชหลักธรรม 

 ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530 : 39)  ไดแสดงทัศนะดานมนุษยสัมพันธ  ไดแก  
ความสามารถและการใชดุลยพินิจในการทํางานรวมกันกับคนอื่นหรือโดยบุคคลอื่น  รวมทั้ง 
การเขาใจเรื่องการจูงใจและการประยุกตใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ   
 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530 : 106)  ไดกลาวถึงทักษะดานมนุษยสัมพันธ
เปนความสามารถในการพิจารณาหรือพินิจพิเคราะหคน เมื่อตองทํางานรวมกับผู อ่ืน  ทั้งนี้   
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รวมถึงความสามารถในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในการทํางาน  
ตลอดจนการรูจักใชความสามารถในการเปนผูนําดวย 
   อุทัย  ธรรมเตโช  (2531 : 48)  ใหความเห็นดานมนุษยวา  ผูบริหารจะตอง
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย  และพยายามเขาใจบุคคลทุกประเภททั้งผูบังคับบัญชาและระดับ 
เดียวกัน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  โดยการใชศิลปะดานมนุษยสัมพันธใหเกิดประโยชน   
เพื่อใหไดซ่ึงความรักความเขาใจ  ความรวมมือในการบริหารการศึกษาภายในขอบเขตหนาที่ 
ความรับผิดชอบ   
 สมยศ  นาวีการ  (2536 : 119)  ใหความหมายของทักษะดานมนุษย  คือ   
ความสามารถในการทํางานรวมกับคนหรือใชคนโดยมีความเขาใจในเรื่องการจูงใจและเปนผูนํา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
  ธรรมรส  โชติกุญชร  (2538 : 13)  ใหความเห็นเกี่ยวกับความสามารถ 
ดานมนุษยสัมพันธกับการบริหารวา  นักบริหารแมจะมีความรูความสามารถในกิจการดานตางๆ  
อาทิเชน  ความสามารถในการวางนโยบาย  การวางแผน  การวินิจฉัยส่ังการ  การประสานงาน   
การเกลี้ยกลอม  การควบคุมติดตามและการประเมินผลงานก็ตาม  ถาขาดความสามารถ 
ในการเขากับคนกับงาน  และไมสามารถที่จะชักจูงใจใหผูรวมงานรวมใจกันปฏิบัติงานใหไดผลดี  
คือ ขาดความสามารถในดานมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นแลว  ก็ไมสามารถบริหารงานใหหนวยงาน
ดําเนินไปดวยดีหรือมีประสิทธิภาพได 
 นพพงษ    บุญจิตราดุลย  (2546 : 181)  ไดจําแนกรายละเอียดของทักษะ 
ดานมนุษยที่ผูบริหารควรจะตองม ี ดังนี้ 

(1) ผูบริหารปรับตัวให เขากับคนอื่นๆ  ในสถานการณตางๆ  ไดอยาง 
เหมาะสม 

(2) ผูบริหารควรให ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
ตามความถนัดและความสามารถทุกๆ  ดาน 

(3) ผูบริหารควรยกยองใหความสําคัญผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน 
(4) ผูบริหารควรใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาในทุกสถานการณ 
(5) ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาซักถามขอสงสัยเมื่อเกิด

ปญหาขอขัดแยง 
(6) ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจปญหาตางๆ รวมกัน 
(7) ผูบริหารควรเขาใจปญหาของผูใตบังคับบัญชาดวยความรูสึกเห็นอก 

เห็นใจ 
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(8) ผูบริหารควรเอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
(9) เมื่อมีครูเขาใหมผูบริหารจะเปนหวงใยใหความอบอุนใจ  โดยการแนะนํา 

ใหทราบถึงระเบียบ กฎเกณฑ  เพื่อนรวมงาน  สภาพสังคมและแนวปฏิบัติงาน 
(10)  ควรจัดใหมีการพบปะสังสรรคกันนอกเวลา  เพื่อสรางไมตรีสัมพันธ 

อันดีตอกันระหวางบุคลากรระดับตางๆ   
  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ทักษะดานมนุษยเปนทักษะที่สําคัญและ 
จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร  เนื่องจากผูบริหารตองทํางานสัมพันธกับผูอ่ืนอยูตลอดเวลา   
ซ่ึงผูรวมงานแตละคนมีความแตกตางกันมากมายทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจคานยิมอุปนิสัยใจคอ
และลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ผูบริหารตองแสดง 
ความสามารถในการครองใจคนรูจัก การวางตนรูจักการประชาสัมพันธใหบุคคลเหลานี้สามารถ
ทํางานรวมกับผูบริหาร  และผูรวมงานคนอื่นๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual Skills) 
  นักวิชาการดานการศึกษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานความคิดรวบยอด  
ดังนี้   
  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 275-276)  กลาววา  ทักษะที่เกี่ยวกับความรู 
ความสามารถ  หมายถึง  การรูลูทางและสามารถที่จะมองทะลุปรุโปรงเกี่ยวกับองคกรโดยสวนรวม  
สามารถยอมรับคุณคาของความสัมพันธของปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานความรู  
ความสามารถตองอาศัยการจินตนาการ  ความรูที่กวางขวางและความสามารถทางสมองที่จะเขาใจ
ความคิดที่เปนนามธรรมได 
   พนัส  หันนาคินทร  (2529 : 75)  กลาวถึงทักษะทางดานความคิดรวบยอด   
คือ  การเขาใจโครงสรางและความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร   
การเขาใจและมองเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และเปนผูที่มีสายตาไกลพอที่จะหยั่งรู
ถึงผลกระทบตอการทาํงานในโรงเรียนหรือองคกรที่ตนเปนผูบริหาร 
   วิจิตร  ศรีสอาน  (2529 : 37-38)  ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ 
เชิงความคิด  (Conceptual Skills)  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงาน 
ในลักษณะเห็นความสัมพันธระหวางสวนงานและกิจการตางๆ ของหนวยงานรวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานที่ตนบริหารและหนวยงานอื่นๆ  ทักษะเชิงความคิดที่สําคัญ  ประกอบดวย 

(1) การเปนผูนํา  (Leadership) 
(2) การตัดสินใจ  (Decisions  Making) 
(3) การขจัดความขัดแยง  (Management  Conflict) 
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  ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530 : 39)  ไดแสดงความเห็นของทักษะดานความคิด 
รวบยอดวา  เปนการเขาใจในการปฏิบัติงานวาใครจะเหมาะสมกับตําแหนงใดในองคกร  ซ่ึงจะชวย
ใหผูบริหารดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักขององคกร   
   ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ (2530 : 107) กลาววา ทักษะดานความคิดเปนการมอง
ภาพรวมของหนวยงาน  เปนความสามารถที่จะทําความเขาใจถึงความสลับซับซอนของหนวยงาน  
และรวมทั้งวาใครเหมาะสมที่จะทํางานอยูในตําแหนงใดของหนวยงาน  ความรูความสามารถ 
ในการมองเห็นภาพรวมของหนวยงาน  จะชวยใหบุคคลปฏิบัติตนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
   อุทัย  ธรรมเตโช  (2531 : 48)  กลาวถึงทักษะดานคตินิยมวา  ผูบริหาร 
การศึกษาจะตองมีความรู  ความเขาใจในหนาที่ของตนเองเปนอยางดี  มีความเขาใจในกระบวนการ
ของงานทุกขั้นตอน  ความเกี่ยวพันธระหวางหนวยงานของตนกับหนวยงานอื่น  มีความคิดริเร่ิม
พัฒนางานในหนาที่ที่มีความคิดกวางไกล  คือ  รูระบบการบริหารการศึกษา  หลักการบริหาร 
การศึกษา  ภารกิจที่ผูบริหารการศึกษาจะตองกระทํานโยบายทางการศึกษาของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
  สมยศ  นาวีการ  (2536 : 119)  ใหความหมายของทักษะดานความคิด  คือ  
ความสามารถในการสรางความเขาใจความซับซอนขององคกรโดยสวนรวม  การประสานงาน 
และดําเนินการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ทักษะดานความคิดเปนความสามารถของผูบริหาร 
ในการมององคกรสวนรวมที่จะมีผลกระทบเพื่อใหการทํางานเปนผลดี 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2546 : 181)  ไดจําแนกรายละเอียดของทักษะ 
ดานความคิดรวบยอดที่ผูบริหารควรจะตองมี   ดังนี้ 

(1) ผูบริหารควรรูจักกําหนดนโยบาย  จุดประสงคและขอบเขตของงาน 
ที่แนนอนในการปฏิบัติงาน 

(2) ผูบริหารควรมีความสามารถในการวิเคราะหงานของตนเองและผูอ่ืนได 
(3) ผูบริหารควรมีความรูเกี่ยวกับหนวยงานทั้งหมดที่ตนเองปฏิบัติและ 

รูวาหนวยงานมีความสัมพันธกันอยางไร 
(4) ผูบริหารจะตองวินิจฉัยวาถาเปลี่ยนแปลงระบบหนวยงานยอยหนวยหนึ่ง 

หนวยใดแลว  จะมีผลกระทบอยางไรบางตอหนวยงานอื่นๆ   
(5) ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ  ผูบริหาร

จะตองเขาใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 
(6) ผูบริหารจะตองรูถึงความตองการทางดานการศึกษาของชุมชน 
(7) ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ

ทุกระดับ 
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(8) ผูบริหารควรจะตองรูจักการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวอยางและวิธีการ 
บริหารที่ไดพบเห็นและศึกษามาและนํามาใชไดอยางเหมาะสม 

(9) ผูบริหารจะตองมีความรูในเรื่องหลักสูตรทั่วๆ  ไปทุกระดับชั้นที่จัดขึ้น   

ในสถานศึกษาของตน 
(10) ผูบริหารสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อพิจารณาความดี 

ความชอบบุคลากรไดอยางถูกตอง 
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  ทักษะดานความคิดรวบยอด เปน

ทักษะที่แสดงความสามารถของผูบริหารโดยตรง  ในการเขาใจระบบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในลักษณะระบบงานโดยรวมและโครงสรางของหนวยงาน  ตลอดจนนโยบายที่ผูบริหารได 
กําหนดขึ้นหรือรับมาปฏิบัติ  เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค  นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองใชหลักธรรมสําหรับการบริหารงานในสถานศึกษา  ดังนี้ 

(1) หลักพรหมวิหารสี่  ประกอบดวย 
ก. เมตตา  คือ  ความปรารถนาที่จะทําใหผูอ่ืนเปนสุข 
ข. กรุณา  คือ  ความปรารถนาที่จะทําใหผูอ่ืนพนทุกข 
ค. มุทิตา  คือ  ความยินดีเมื่อผูอ่ืนเปนสุข 
ง. อุเบกขา  คือ  การวางตัวเปนกลางมีจิตเที่ยงธรรมไมเอนเอียงดวย

ความรักและความชัง 
(2) หลักอิทธิบาทสี่  ประกอบดวย 

ก. ฉันทะ  คือ  ความพอใจในกิจการงานที่ตนทํา 
ข. วิริยะ  คือ  ความเพียรพยายามในกิจการงานของตน 
ค. จิตตะ  คือ  ความเอาใจใสไมทอดทิ้งในกิจการงานของตน 
ง. วิมังสา  คือ  ความหมั่นไตรตรอง  พิจารณาหาเหตุผลในกิจการงาน 

ที่ตนทํา 
(3) หลักสังคหวัตถุส่ี  ประกอบดวย 

ก. ทาน  คือ  การเอื้อเฟอเผ่ือแผ  รูจักเสียสละและแบงปนใหกับผูอ่ืน 
ข. ปยะวาจา  คือ  การพูดจาที่ไพเราะออนหวาน 
ค. อัตถจริยา  คือ  การประพฤติตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน 
ง. สมานัตตา  คือ  การรูจักวางตนเปนคนสม่ําเสมอ 

(4) หลักเบญจศีล  ประกอบดวย 
ก. พงึละเวนจากการฆาสัตว 
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ข. พึงละเวนจากการลักทรัพย 
ค. พึงละเวนจาการพูดเท็จ 
ง. พึงละเวนจากการลวงเกินภริยาผูอ่ืน 
จ. พึงละเวนจากการดื่มของมึนเมา 

 จากที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวา  ทักษะทางการบริหารสถานศึกษา  หาก
พิจารณาในแงทฤษฎีก็ยังไมมีทฤษฎีใดที่สมบูรณตอการนํามาใช  เมื่อคํานึงถึงในแงของการ
ศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลายก็ไมสามารถยึดติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  และเมื่อคํานึงถึง 
การปฏิบัติส่ิงที่ขัดแยงกันอยูทั้งในดานทฤษฎีและการวิจัย  สงผลใหนักบริหารสามารถประยุกต
แนวการศึกษาใหมๆ  และวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อใหสามารถทําความเขาใจในการบริหารงาน 
ในองคกรที่ตนรับผิดชอบอยูดียิ่งขึ้น  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะเกี่ยวกับการบริหาร   
โดยการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  เพื่อใหเกิดการพัฒนาในตนเองโดยการหาความรู 
จากหลักการตามแนวทางทฤษฎี  เพื่อทําใหงานดานการบริหารประสบความสําเร็จตอไป  ผู
ศึกษาวิจัยจึงตองการศึกษาทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี  โดยใชหลักทฤษฎีของโรเบิรท แอล. แคทซ  (Robert L. Katz.  1955 : 32-42)  
เปนกรอบการวิจัยในครั้งนี้ตอไป    
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
  

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารการศึกษา  มีผูทํา 
การศึกษาวิจัยไวหลายทาน  ดังนี้ 

2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
โสภณ  ชินคํา  (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครู 

ผูสอนที่มีตอทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรม 
สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 7  พบวา 

1) ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอทักษะการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  เขตการศึกษา 7  ทั้ง  3 ทักษะ  คือทักษะดานเทคนิค  
ทักษะดานบุคคล และทักษะดานมโนมติ  โดยสวนรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
โดยทักษะที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ  ทักษะดานเทคนิค รองลงมาคือ ทักษะดานมโนมติ   
และทักษะดานบุคคล  ตามลําดับ 
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2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่มีตอทักษะ 
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  เขตการศึกษา 7  ปรากฏวา 

(1) ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทําการสอนในกลุมวิชาสามัญและกลุม
วิชาการงานและอาชีพ  มีความคิดเห็นโดยสวนรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(2) ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณทางการสอนต่ํากวา  10  ป  
และมีประสบการณทางการสอนตั้งแต  10 ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางไมมี 
นัยสําคัญทางสถิติ  ในทักษะดานเทคนิคและทักษะดานบุคคล สวนทักษะดานมโนมติประสบการณ
ทางการสอนต่ํากวา  10 ป มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานมโนมติ 
สูงกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทางการสอนตั้งแต  10  ปขึ้นไป 

ดีกุล  กิตติพงศพิสุทธิ์  (2540 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  ทักษะที่จําเปน 
ในการบริหารและความตองการในการพัฒนาของผูบริหารคุรุสภา  ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1) ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับทักษะที่จํา เปนในการบริหาร  และ 
ความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร  พบวา  ทักษะทั้ง  3  ดาน  ไดแก  ดานเทคนิค  ดานมนุษย  
และดานมโนมติ  มีความจําเปนและมีความตองการพัฒนาในระดับมาก  โดยเห็นวาดานมนุษย 
มีความจําเปนและตองการพัฒนามากในอันดับแรก  รองลงมา  คือ  ดานเทคนิค และดานมโนมติ
ตามลําดับ  โดยมีองคประกอบที่จําเปนในการบริหารและความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร
อันดับแรก  คือ  การจูงใจและบํารุงขวัญ 

2) ความคิดเห็นของผูปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารและ 
ความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร  พบวา  ทักษะทั้ง  3 ดาน  ไดแก  ดานเทคนิค  ดานมนุษย  
และดานมโนมติ  มีความจําเปนและมีความตองการพัฒนาในระดับมาก  โดยคิดเห็นวาดานเทคนิค 
มีความจําเปนและตองการพัฒนามากเปนอันดับแรก  รองลงมา  คือ  ดานมนุษย และดานมโนมติ
ตามลําดับ  โดยมีองคประกอบที่จําเปนในการบริหารอันดับแรก  คือ  การใชหลักธรรมและ 
องคประกอบที่ตองการพัฒนาของผูบริหารอันดับแรก  คือ  กระบวนการกลุมและการติดตอ 
ส่ือความหมาย 

3) ผูบริหารกับผูปฏิบัติการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหาร
และความตองการในการพัฒนาของผูบริหาร  ที่แตกตางกันทั้ง  3 ดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  ทุกดาน  โดยผูบริหารเห็นวา  ทักษะที่จําเปนและตองการพัฒนามากตามลําดับ   
คือ   ดานมนุษย   ดานเทคนิค   และดานมโนมติ   สวนผูปฏิบัติการเห็นวา   ทักษะที่จําเปน 
ในการบริหารและตองการพัฒนามากเรียงตามลําดับ คือ  ดานเทคนิค  ดานมนุษยและดานมโนมติ 
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  เพ็ชรรัตน  รักตะสุวรรณ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ทักษะและ 
การเสริมสรางทักษะการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษา  ตามทัศนะของอาจารยวิทยาลัย        
พลศึกษา  สรุปผลการวิจัยได  ดังนี้ 

1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษา  ดานเทคนิค  ดานมนุษย
และความคิดรวบยอดของหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง  3 ดาน 

2) การเสริมสรางทักษะการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษา  
จะตองเสริมสรางเกี่ยวกับความสามารถในการจัดระบบการทํางานภายในวิทยาลัยพลศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในดานเทคนิควิธี  เทคนิคการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชารวมแรงรวมใจ 
ในการปฏิบัติงานดวยดีในดานมนุษย  และความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการไดอยางถูกตอง 
และรวดเร็วตอสถานการณในดานความคิดรวบยอด 

3) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยพลศึกษา  
ตามทัศนะของอาจารยวิทยาลัยพลศึกษาจําแนกตามเพศ  ประสบการณในการทํางาน  ในดาน
เทคนิควิธีและความคิดรวบยอดไมแตกตางกัน  ยกเวนจําแนกตามวุฒิการศึกษา  ดานมนุษย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชวนิตย นาคะสรรค  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาทักษะทางการบริหารของ 
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยสามารถ
สรุปไดวา  

1) ทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่มีผูชวยผูบริหารและไมมีผูชวย 
ผูบริหาร  ในภาพรวมทั้งสามดานอยูในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาเปนรายกลุม  พบวา  การบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีผูชวยผูบริหาร  มีทักษะทางดานความคิดรวบยอดเปนอันดับแรก   
รองลงมา  ไดแก  ทักษะทางดานมนุษย และทักษะทางดานเทคนิคตามลําดับ  สวนทักษะ 
ทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ไมมีผูชวยบริหาร  มีทักษะทางดานมนุษยสูงเปนอันดับแรก  
รองลงมา  ไดแก  ดานความคิดรวบยอดและอันดับสุดทาย  คือ  ดานเทคนิค 

2) เปรียบเทียบทักษะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนระหวางโรงเรียน 
ที่มีผูชวยผูบริหารและไมมีผูชวยผูบริหาร  ทั้ง  3 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

ไพจิตร  รักษาสรณ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวาง 
ทักษะการบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  ผลการวิจัย
พบวา   
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1) ทักษะดานเทคนิคมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร 
โครงการของศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูงอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการของศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  โดยมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  โดยมีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 

3) ทักษะดานความคิดรวบยอดและทักษะดานเทคนิค  เปนตัวพยากรณที่ดี 
ในการพยากรณประสิทธิภาพการบริหารโครงการของศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  ไดรอยละ  
79.36  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยสรางสมการพยากรณประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการของศึกษาธิการอําเภอในภาคใต  ในรูปคะแนนดิบ (Y) และในรูปคะแนนมาตรฐาน (X, Y) 
ไดดังนี้    Y = .1358 + .6453X3 + .3084X1    Z,Y = .6760Z3 + .2639Z1 

ปรีชา  บุตรเวช  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออก  พบวา 

1) ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารผูบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกในทักษะ  3  ดาน  ประกอบดวย  ทักษะดานเทคนคิ  
ทักษะดานมนุษย และทักษะดานความคิดรวบยอด  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

2) ผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารผูบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกในทักษะทั้ง  3 ดาน ในภาพรวมและแตละดาน 
ไมแตกตางกัน 

3) ผูบริหารและอาจารยมีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับทักษะการบริหารผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกในทักษะ 
ทั้ง  3 ดาน ในภาพรวมและแตละดานไมแตกตางกัน 

4) ผูบริหารและอาจารยในสถานศึกษาที่มีลักษณะกลุมตางกัน  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกในทักษะ 
ทั้ง  3  ดาน ในภาพรวมและแตละดานแตกตางกัน 
  กมลวรรณ  เภกะนันทน  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาทักษะคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนตปอล เดอร ชารตร  ผลการวิจัยพบวา 
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1) ผูบริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนปอล เดอ ชารตร มีทักษะมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทักษะทางความคิดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทักษะทางเทคนิค 
และทักษะทางมนุษยเปนอันดับสุดทาย 

2) ผูบริหารระดับนโยบาย ซ่ึงไดประเมินตนเองและมีความเห็นวาผูบริหาร 
โรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนตปอล เดอร ชารตร มีทักษะในระดับมาก โดยทักษะทางมนุษย 
มีคาสูงสุด  รองลงมาคือ  ทักษะทางความคิดและทักษะทางเทคนิคเปนอันดับสุดทาย  สวนผูบริหาร      
โรงเรียนระดับปฏิบัติการมีความเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร    
มีทักษะในระดับมากเชนกัน  และมีทักษะทางความคิดมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ทักษะ 
ทางเทคนิคและทักษะทางมนุษยเปนอันดับสุดทาย 

3) คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตปอล  
เดอ ชารตร  ดานวิชาการและงานบุลากรอยูในระดับดี  สวนความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร
ทั้ง  3 ดาน  คือ ทักษะทางดานความคิดทักษะทางมนุษยและทักษะทางเทคนิคกับคุณภาพ 
การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธกันทางบวกทุกดาน  โดยมีความสัมพันธกับทักษะ 
ทางเทคนิคสูงสุดที่ระดับ  0.576  สวนความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับคุณภาพ 
การบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธกันทางบวกทุกดานเชนกัน  และมีความสัมพันธสูงสุด 
กับทักษะทางมนุษยที่ระดับ 0.748  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง  ทักษะการบริหารกับ 
คุณภาพการบริหารงานวิชาการและงานบุคลากร  ทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.01 

 ธงชัย  เนื่องสิทธะ (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ทักษะการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยสรุปไดวา   ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดานมนุษย 
อยูในระดับมาก  สวนดานอื่นๆ  อยูในระดับปานกลาง ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ขนาดกลาง  ทุกดานอยูในระดับมาก  และทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ   
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  เปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ที่แบงตามขนาด
โรงเรียนและประสบการณในการทํางาน   พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   
โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กใชทักษะในการบริหารมากกวาผูบริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ  และผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางใชทักษะในการบริหารมากกวาผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก  และครูที่มีประสบการณมากมีการรับรูวาผูบริหารโรงเรียนมีทักษะการบริหารมากกวา 
ครูที่มีประสบการณนอย 
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ในปเดียวกัน  นิภา  รักษา (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  การศึกษา 
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  สรุปผลการวิจัย  ดังนี้   

1) ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอระดับทักษะการบริหารงานโดยรวม 
อยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  มีระดับทักษะทางการบริหารงานอยูในระดับ
มากทั้ง  3  ดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปต่ํา  ดังนี้  ทักษะดานมนุษย ทักษะดานเทคนิค 
ทักษะดานความคิดรวบยอด 

2) ผูบริหารงานโรงเรียน มีความคิดเห็นตอระดับการบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีระดับการบริหารงานวิชาการอยูใน
ระดับมากทั้ง  6  ดาน  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปต่ํา  ดังนี้  การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
การสอน  งานทะเบียนนักเรียน  การวางแผนงานวิชาการ  การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการ  การประเมินผล  การจัดการงานวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอน 

3) ทักษะทางการบริหารกับการบริหารงานวิชาการโดยรวม  มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   โดยมีความสัมพันธในระดับสูง 

4) ทักษะทางเทคนิคกับการบริหารกับการบริหารงานวิชาการ  โดยรวม 
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีความสัมพันธในระดับ     
ปานกลาง 

5) ทักษะทางมนุษยกับการบริหารกับการบริหารงานวิชาการ  โดยรวม 
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีความสัมพันธในระดับ     
ปานกลาง 

6) ทักษะทางความคิดรวบยอดกับการบริหารงานวิชาการ  โดยรวมมี
ความสมัพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยมีความสัมพันธในระดับสูง 

มานิตย  คณะวาป (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ทักษะการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  3  ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครูผูสอนอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ทักษะเชิงมโนมติ  
ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ  และทักษะเชิงเทคนิค 

2) ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทุกดาน 
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2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ   
งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับทักษะทางการบริหารงานที่ใกลเคียงพอเปน

แนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
คินเดรด (Kindred. 1975,  อางถึงใน ธงชัย  เนื่องสิทธะ.  2545 : 34)  ผูวิจัย 

ไดศึกษาเรื่อง  ทักษะของผูบริหารโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่ไมมีทักษะ 
ทางการบริหารทั้ง  3  ดาน  คือ  ทักษะทางดานความคิด ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธและ 
ทักษะทางดานเทคนิค  ทําใหเกิดปญหา  ดังนี้ 

1) ความมีอคติ 
2) ขาดเปาหมายที่แนนอน 
3) ขาดคุณสมบัติผูนําที่ดี 
4) ขาดแผนงานที่ดี 
5) เกิดบรรยากาศความขัดแยง 
ทิลลอตสัน  (Thillotson. 1996,  อางถึงใน  มานิตย  คณะวาป.  2546 : 40)  ได

ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหทักษะดานเทคนิค  ทักษะทางมนุษยและทักษะทางความคิด 
รวบยอดของนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาระดับสูงของ  Texas Association of College and  
University Student Personal Administrators (TACUSPA) ไดศึกษาลําดับความสําคัญของทักษะ 
ทั้งสาม  ตามทฤษฎีของแคทซ  (Katz.)  จากนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาระดับสูง  ไดแก  ทักษะ
ทางเทคนิค  ทักษะทางมนุษยและทักษะทางความคิดรวบยอด  พบวา  ทักษะที่มีความสําคัญ 
เปนอันดับแรก ไดแก  ทักษะดานมนุษย  ซ่ึงประกอบดวยทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล  
ทักษะดานการจัดการองคกร  ทักษะดานการสื่อสาร  ทักษะดานการอํานวยการที่จําเปน 
ในการทํางานรองลงมา  ไดแก  ทักษะทางความคิดรวบยอดและทักษะดานเทคนิค  ตามลําดับ 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการรวมทั้งงานวิจัยทั้งภายในและตางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถสรุปกรอบ 
แนวคิดการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 

ทักษะทางการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหารจําเปนตองใช
ทักษะการบริหารงานในดานตางๆ  แตกตางกันไปทั้งปจจัยภายใน คือ  ความรูความสามารถ 
ของผูบริหาร และปจจัยภายนอก คือ  สถานที่บุคลากรและสภาพแวดลอมตางๆ เปนตน   
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แตการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะประสบผลสําเร็จไดมากนอยตางกัน 
อยางไร  จําเปนตองอาศัยหลักทฤษฎีดานการบริหาร  โดยผูศึกษาวิจัยจะใชหลักทฤษฎีของ โรเบิรท  
แอล. แคทซ  (Robert L. Katz.  1955 : 32-42)  ดังนี้ 

2.4.1 ทักษะดานเทคนิค  (Technical Skills)  หมายถึง  ความรูความสามารถและ 
ความชํานาญ  เกี่ยวกับเทคนิควิธีการในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ตลอดจนความคลองแคลว 
ในการใชเครื่องมืออุปกรณและขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาดานการบริหารวิชาการ   
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป  รวมทั้งความรูในการใช 
เครื่องมืออุปกรณตางๆ  ความรูดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยสีมัยใหม  ความรู
รอบตัวที่เกี่ยวของกับความเปนอยูในดานการปกครอง  และการเปลี่ยนแปลงความเจริญ 
ในดานตางๆ  ความรอบรูในหนาที่ ตลอดจนขอบเขตของอํานาจและความรับผิดชอบ ประกอบดวย  
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  จัดใหมีการนิเทศการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  จัดกระบวน 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียน 
การสอนอยางตอเนื่อง  กําหนดระเบียบวิธีการวัดผลและการประเมินผลของสถานศึกษา  จัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ที่ทันสมัย  จัดแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ  สงเสริมใหครูทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ  บริหารการเงิน 
การบัญชี  พัสดุและสินทรัพยอยางเปนระบบ  วางแผนอัตรากําลัง  สรรหาการบรรจุแตงตั้ง   
พัฒนาใหรางวัลและการลงโทษในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม  กําหนดใหมีการพัฒนาระบบ 
ขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันเสมอ  มีการประสานงานและพัฒนาเครือขายทางการศึกษา   
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  ใหสอดคลองกับเปาหมายทิศทาง 
ของเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชนทองถ่ิน  จัดทําเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

2.4.2 ทักษะดานมนุษย  (Human Skills)  หมายถึง  ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ 
ในการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา  การอํานวยการ  การสั่งการ และการเสริมสราง 
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือในการปฏิบัติงาน โดยใช
กระบวนการกลุม ตลอดจนประสานงานและใหคําแนะนําแกผูรวมงาน  ทักษะทางมนุษยทําให 
ผูบริหารทํางานรวมกับกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการสรางทีมงานและสรางความรวมมือ  
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายเปนการใชความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ประกอบดวย   
การสรางทีมงานในสถานศึกษาใหมีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือกัน ใหมีความจริงใจและ
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ปรารถนาดีตอกัน สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันอยางมีความสุขใหสามารถชวยเหลือกัน
ในการกําหนดเปาหมายของทีมงาน รวมกันแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการทํางาน   
ใหทุกคนในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการแกปญหา  เปดโอกาสใหทุกคนไดประเมินผลงาน 
ตนเองและเพื่อนรวมทีมอยางอิสระยุติธรรมใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีมงานเสมอ  

ยอมรับในความรูความสามารถของเพื่อนรวมงานดวยความจริงใจ  ยอมรับในความผิดพลาด 
และความคิดเห็นที่ขัดแยงกันได  ใหความสําคัญตอเปาหมายของทีมงานมากกวาบุคคล  และให 
ทุกคนรวมกันรับผิดชอบทุกๆ  กิจกรรม  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการหาขอ 
ยุติทางความคิด และสรางศรัทธาใหสมาชิกทีมงานทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละ 

2.4.3 ทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual Skills)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการประสานสิ่งตางๆ  เขาดวยกัน  ดวยการสรางความคิดและปญญาในการมองภาพรวม 
ขององคกรทั้งหมดดวยการวินิจฉัยเหตุการณ  ความสามารถในการเขาใจโครงสรางงานที่ซับซอน  

มีทัศนะที่กวางไกล ในดานองคประกอบตางๆ  ของผูรวมงาน  เชน โครงสรางตําแหนง  
การวางแผนนโยบาย  การจัดการศึกษา  ความสามารถในการคาดการณลวงหนาในระยะยาว   
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสงเสริมใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองคกรอยูเสมอ ประกอบดวย  

การกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจเปาหมายและนโยบายของสถานศึกษาไดสอดคลองกับความตองการ
ของสถานศกึษาและชุมชน  วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดลอมเพื่อใชเปน
ขอมูลในการปฏิบัติงาน  วิเคราะหสถานการณตางๆ  ตลอดจนแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
กําหนดทิศทาง  และวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ของชุมชนและทองถ่ิน  วางแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและ 
การประเมินผลการเรียนรู  วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนและนํามาใชในการบริหารสถานศึกษา   
จัดระบบการประสานงานระหวางฝาย/งานตางๆ  ในสถานศึกษาโดยจัดทํารายละเอียดของงาน 
แตละฝาย/งานอยางชัดเจน  จัดระบบงานเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
วิเคราะหและมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถของครูไดอยางเหมาะสม  พิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  โดยศึกษาจากปจจัย 
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   กําหนดวิธีการปองกันปญหาตางๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา   
สรางความเขาใจอันดีกับหนวยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแยง
ในสถานศึกษาอยางดี  แกปญหาโดยการวิเคราะหปญหา  หาสาเหตุและกําหนดทางเลือก และ 
สงเสริมใหผูรวมงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ภายใน 
สถานศึกษา 
 


