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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการบริหาร ของผูบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพ
การศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดนําเสนอเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ  ไดแก 
 2.1  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.4  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ตามทฤษฎี  ของ  แคทซ 

2.4.1  ทักษะดานเทคนิควิธี 
2.4.2  ทักษะดานมนุษย 
2.4.3  ทักษะดานความคิดรวบยอด 

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          
 เดิมสถานศึกษาทุกแหง  ขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ  ในสวนกลางมีโครงสรางการ
บริหารงาน  แยกเปน  กรมสามัญศึกษารับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษา  (ม.1–ม.6)  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  รับผิดชอบ  โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  (อ.1–ม.3)  และในระดับภูมิภาค  แบงยอยเปนสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  จนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการกระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูปการศึกษา  มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ทําใหมีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการสวนกลางใหม  
โดยใหยุบรวมกรมสามัญศึกษา  สํานักงานการศึกษาเอกชน  สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  
เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สวนภูมิภาคใหยุบรวมสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด  สํานักงานการศึกษาเอกชน  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  หลอมรวมเขาดวยกัน  
เปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  มี  175  เขต  สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา  แบง
เขตพื้นที่การศึกษาออกเปน  2  เขตพื้นที่  คือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2    
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีพื้นที่รับผิดชอบ  6  อําเภอ  กับ  1  กิ่งอําเภอ  
ไดแก  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอบางคลา  อําเภอแปลงยาว  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกยีบ  
อําเภอราชสาสน  และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน 
 เนื่องจากสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีการกระจายอยู
ตามพื้นที่  ทําใหการติดตอประสานงานในการบริหารจัดการคอนขางยาก  เกิดปญหาในการติดตอ
ประสานงานระหวางสถานศึกษา  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้นสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จึงจําเปนตองแบงพื้นที่ในการบริหารและจัดการศึกษา 
ออกเปน  17  เขตคุณภาพ  โดยยึดสวนราชการ  อําเภอ  กิ่งอําเภอ  และตําบล  เปนเกณฑในการแบง 
 เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงเปน  4  เขตคุณภาพการศึกษา
ยอย   ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่เกิดขึ้นตามคําสั่งสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่ศธ  374 /2547 ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2547  และ  ที่  ศธ  378/2547  
ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2547  โดยมีจํานวนสถานศึกษาในเขตคุณภาพ  จํานวน  9-13  โรงเรียน  ให
ผูบริหารสถานศึกษาเปนคณะกรรมการบริหารเขตคุณภาพของตนเอง โดยเลือกตั้งผูบริหาร
สถานศึกษาในแตละเขตคุณภาพ  ทําหนาที่เปนประธานเขตคุณภาพ  รองประธานเขตคุณภาพ  
เลขานุการเขตคุณภาพ  และเลือกตั้งหัวหนาฝายตางๆ  เพื่อรับผิดชอบและพัฒนางานในแตละเขต
คุณภาพ  คณะกรรมการตางๆ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  4  ป  จะหมดวาระเมื่อไมสามารถ
ปฏิบัติงานในเขตคุณภาพได   สําหรับวัตถุประสงคของการจัดใหมีเขตคุณภาพการศึกษาก็เพื่อ
มุงหวังใหสถานศึกษาในเขตคุณภาพที่มีศักยภาพตางกัน  มีการชวยเหลือกันในการบริหารจัดการ
ใหคุณภาพการศึกษามีมาตรฐานใกลเคียงกัน  และงายตอการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ที่จะดูแลสถานศึกษาใหทั่วถึง  และยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา  ในการ
ถายโอนหนวยงานไปอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนทองถ่ินตามนโยบายของรัฐบาล  
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ซ่ึงการบริหารจัดการโรงเรียนในเขตคุณภาพ   จะชวยสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษามากขึ้น 
เพราะสถานศึกษามีการรวมกลุมกันเพื่อบริหารจัดการกันเอง  มีการดําเนินกิจกรรมที่สงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และมีการใชทรัพยากรรวมกันในการบริหารจัดการ  (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2,  2548,  หนา 3) 
 เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  ประกอบไปดวย  4  เขตคุณภาพ  แตละเขตคุณภาพ    
มีโรงเรียน  ดังนี้ 
          2.1.1  เขตคุณภาพสนามชยัเขต  (1)  ไดแก 

1) โรงเรียนวัดบางมะเฟอง 
2) โรงเรียนวัดบางพะเนยีง 
3) โรงเรียนบานทามวง 
4) โรงเรียนบานยางแดง 
5) โรงเรียนบานสระไมแดง 
6) โรงเรียนบานหวยน้ําใส 
7) โรงเรียนบานอางทอง 
8) โรงเรียนวัดดอนทานา 
9) โรงเรียนบานหนองยาง 

 2.1.2   เขตคุณภาพสนามชยัเขต  (2)  ไดแก 
1) โรงเรียนวัดบางมะเฟอง 
2) โรงเรียนบานทาเลียบ 
3) โรงเรียนบานทุงสอหงษา 
4) โรงเรียนบานนา 
5) โรงเรียนบานนาโพธิ์ 
6) โรงเรียนบานโปงเจริญ 
7) โรงเรียนบานโปรงเกตุ 
8) โรงเรียนบานหินแร 
9) โรงเรียนวัดชําปางาม 
10)  โรงเรียนพนมอดุลวิทยา 2  ชําปางาม 
11)  โรงเรียนบานสุงเจริญ 
12)  โรงเรียนบานกระบกเตีย้ 
13)  โรงเรียนบานทากระดาน 
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2.1.3 เขตคุณภาพสนามชัยเขต  (3)  ไดแก 
1) โรงเรียนบานคลองยายสรอย 
2) โรงเรียนบานคลองอุดม 
3) โรงเรียนบานโคกตะเคียนงาม 
4) โรงเรียนบานทาทองดํา 
5) โรงเรียนบานโปงตาสา 
6) โรงเรียนบานมาบนาด ี
7) โรงเรียนบานวังคู 
8) โรงเรียนบานหนองใหญ 
9) โรงเรียนมัธยมพระราชทานบานนายาว 
10) โรงเรียนบานอางตะแบก 

 2.1.4   เขตคุณภาพสนามชยัเขต  (4)  ไดแก 
1) โรงเรียนไทยรฐัวิทยา  41 
2) โรงเรียนสนามชัยเขต 
3) โรงเรียนบาน ก.ม.7 
4) โรงเรียนบานทาซุง 
5) โรงเรียนบานแปลงไผ – ขุนคลัง 
6) โรงเรียนบานลาดกระทิง 
7) โรงเรียนบานหวยหิน 
8) โรงเรียนบานสวนปาอุปถัมภ 

 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 

 
 2.2.1  ผูบริหารสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูที่สนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ  หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษาและ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา  (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547,  2547,  หนา  23)  ดังนั้นภารกิจในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  จะบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไว  ผูบริหารจะตองมีบทบาทหนาที่  ดังนี้ 
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                     1)  บทบาทและหนาทีต่อองคการ  ในฐานะเปนผูบริหารตองรูขาวสารและเขาใจองคการ
เปนอยางดี  เชน  ประวัติความเปนมา  ววิัฒนาการ  วตัถุประสงค  เปาหมาย  องคประกอบภายใน  
นโยบาย  โครงสราง  สายการบังคับบัญชา  กระบวนวธีิการทํางาน  เทคโนโลยี  ทรัพยากรที่มอียู  
กําลังคน  พฤติกรรมการบริหาร  คานิยม  วัฒนธรรม  ตลอดจนปจจยัภายนอกองคการ  อันไดแก  คู
แขงขัน  ผูรับบริการ  ภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง  ดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาทและหนาที่ตอองคการ
ดังนี ้
                          (1)  ช้ีนําและจูงใจใหผูรวมงานในองคการ  รวมกําหนดทิศทาง  และมีความชัดเจน
ในกรอบของวตัถุประสงค 
                          (2)  รักษาผลประโยชนและความอยูรอดขององคการ  ดวยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภายในใหเขมแข็ง  ปรับเปลีย่นโครงสรางภายในองคการ  และกระบวนการการบริหารอยางเหมาะสม 
                          (3)  สรางบรรยากาศ   ส่ิงแวดลอม  ทีเ่อื้อตอการทาํงาน  การคดิริเร่ิม  และความ
กระตือรือรนของผูปฏิบัติงาน 
                          (4)  ประสานกจิกรรมตางๆ ในองคการ  บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล  อีกทั้ง
ประสานความตองการในเปาหมาย  และวัตถุประสงคขององคการกับผูปฏิบัติงาน  ใหเกิดคุณภาพที่
พอใจทั้งสองฝาย 
                          (5)  เปนตัวแทนขององคการในการแกปญหาความขัดแยง  ระหวางผูปฏิบัติงานกับ
นโยบายขอบังคับและกฎเกณฑขององคการ  โดยวิธีส่ือสารทําความเขาใจเจรจาตอรอง  ใหเกิดการ
ยอมรับและเกดิผลดีตอองคการ 
    2)  บทบาทและหนาที่ตองาน  การที่ผูบริหารทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จลงได  อยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลดวยความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชา  จนเปนที่พึงพอใจ
ในหมูคณะที่เกี่ยวของนั้น  ยอมเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร
อาจจําแนกหนาที่และบทบาทตองานเปน  4  กิจกรรมหลัก  ไดแก  งานบริหาร  งานตัดสินใจและ
แกปญหา  งานหนาที่อ่ืนๆ  และงานในอนาคต    

   (1)  งานบริหาร  ผูบริหารมีบทบาทและหนาที่ในงานบริหาร  ดังนี้  (บุญทิวา
บุญยประภัศร,  2537,  หนา 46) 
                                   ก. วางแผน  หมายถึง  กําหนดเปาหมายและมาตรฐานผลงานบริการพัฒนา
ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ  วางแผนจําแนกงานและกําหนดความสัมพนัธในงาน 
                                   ข. จัดองคการและอํานวยการ  หมายถึง  จัดตั้งหนวยงาน  มอบหมายงาน
มอบอํานาจหนาที่แกผูใตบังคับบัญชา  จัดชองทางการสื่อสารและสายการบังคับบัญชา  ตลอดจน
ประสานการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
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                                  ค.  บริหารกําลังคน  หมายถึง  การตัดสินใจและกําหนดนโยบายวาคุณลักษณะ
ของบุคคลที่ควรจะรับเขาทํางาน  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ใหคาตอบแทนสิ่งจูงใจรางวัล  
ประเมินผลงาน  ใหคําแนะนําปรึกษาฝกอบรม  พัฒนาบุคคล  และทีมงาน 
                                   ง.  นําคน  หมายถึง  ชี้นําจูงใจเพื่อใหงานสําเร็จโดยความรวมมือของผูอ่ืน  
สรางศรัทธา  รักษา  บํารุงขวัญ  กระตุนใหผูปฏิบัติงานรักอยากทํางาน  ภูมิใจในผลสําเร็จของงาน   
ผูบริหารตองไวตอการรับรูและสนองตอบ 
                                   จ.  กํากับควบคุม  หมายถึง   กํากับควบคุมดูแลผลงานไดตามเปาหมายทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ  
                           (2)  งานตัดสินใจและแกปญหา  ผูบริหารมีบทบาทและหนาที่งานตัดสินใจแบงเปน  
2  ระดับ  คือ  การตัดสินใจในระดับนโยบายหรือเชิงบริหาร  และในระดับปฏิบัติการ  การแกปญหา   
ดังนั้นผูบริหารจึงตองฝกทักษะการตัดสินใจอยางเปนระบบ  มีกระบวนการตัดสินใจ  ประกอบดวย  
5  ขั้นตอน  คือ 
                                  ก.  รูปญหา  คนหาปจจัยที่เปนตนเหตุและทําใหเกิดปญหา 
                                 ข.  วิเคราะหปญหา  จําแนกปญหา  และสืบหาขอเท็จจริง  รวมทั้งขอสนเทศ   
ที่ตองนํามาประกอบการตัดสินใจ 
                         ค.  แสวงหาทางเลือกหรือทางแกปญหาหลายๆ ดาน 
                         ง.  คนพบทางเลือกหรือทางแกไขที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้   มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติตอผลที่ไดรับสูงเพียงใด  คุมคาที่สุดหรือไม  จังหวะเวลาและสถานการณ
เหมาะสมหรือไม  มีผลกระทบตอคนมากนอยเพยีงใด 
                             จ.  นําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  ผูบริหารตองสื่อสารผลการตัดสินใจให
เขาใจ  และจูงใจใหปฏิบัติตาม 
                นอกจากหนาที่ในการตัดสินใจแลว  ผูบริหารก็คือผูแกไขและปองกัน
ปญหา  หรือแมแตหาทางเปลี่ยนปญหาและความขัดแยง  ปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคการมักมาจาก  
2  สาเหตุ  คือ  งาน  ไดแก  เนื้องาน  และระบบ  สวนคนตั้งแตผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  
ผูบริหารมีหนาที่จะตองดูแลใหมีการจัดกิจกรรม  เพื่อประสานคนและงาน  สําหรับคนตองใหความ
เปนธรรม  จัดขายระบบการสื่อสาร  มีทักษะและศิลปะในการฟง  พูดและเขียน  สอนงานและ
แนะนําการปฏิบัติงาน 
                           (3)  งานหนาที่อ่ืน  ๆงานที่ผูบริหารตองทําตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
จากผูบริหารระดับเหนือกวา  รวมทั้งงานที่เกี่ยวของกับการสรางขวัญผูใตบังคับบัญชา  หนาที่ใน
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พิธีกรรมสังคมและกิจกรรม  นโยบายเพื่อสรางสัมพันธภาพ  และการประสานงานระหวางกลุม
ระหวางงาน 
                           (4)  งานในอนาคต  ผูบริหารตองใหความสนใจและเตรียมพรอมที่จะเผชิญ
ภาระหนาที่ใหมในอนาคตมากขึ้น   อาทิ   เชน 
       ก.  ใหความสําคัญตอการบริหาร  โดยยึดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการดวยการจูงใจ  และตอบแทนผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกปริมาณและคุณภาพของงาน 
                                   ข.  ใชเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธสามารถที่จะวิเคราะหภาพรวมที่
เกี่ยวเนื่องกัน  กลาเสี่ยง  และกลาตัดสินใจบนพื้นฐานทางเลือกที่ผานการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
                                  ค.  พัฒนาการสื่อสารขอมูลขาวสารใหรวดเร็ว   และชัดเจนยิ่งขึ้น 
                                  ง.  การพัฒนาความเปนผูนําใหสามารถจูงใจคนในองคการใหมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน 
                                 จ.  สรางและพัฒนาทีมผูบริหาร  หรือบริหารทุกระดับใหมีทักษะในการ
บริหารงาน  คน  และองคการในจํานวนที่เพียงพอแกความตองการ 
                                 ฉ.  มีความรูรอบและวิสัยทัศน  เห็นภาพรวมขององคการอยางแจมชัดเขาใจ
ความสัมพันธ  และผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกที่จะมีผลตอองคการ  เขาใจและสามารถ
เชื่อมโยงหนาที่ของตนกับภาพรวมขององคการได 
                      3)  บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร  ตอบุคคล  กลุม  ในองคการ  หนาที่สําคัญยิ่ง
ของผูบริหาร  คือ  การบริหารคน  ไดแก  การนํา  จูงใจ  พัฒนารักษาไวใหคนเกงและดี  ทําประโยชน
ใหแกองคการใหมากที่สุด  ผูบริหารจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ  และมีประสิทธิภาพได  ตองรูและ
เขาใจในเรื่องของคน  พฤติกรรมของบุคคลและกลุม  ความแตกตางระหวางบุคคล  ทัศนคติ  ความเชื่อ
ซ่ึงมีผลตอการบริหารงาน  ดังนั้นการที่ผูบริหารจะมีสัมพันธภาพในการบริหารงานที่ดีตอบุคคลหรือ
กลุมในองคการ  จะตองมีบทบาทในการบริหารคนในองคการดังนี้  (บุญทิวา  บุญยประภัศร,  2537,  
หนา  51) 
                  (1)  การบริหารตนเอง 
                           ก.  วิเคราะหและประเมินความรู  ความสามารถ  ความทันสมัย  ดานบริหาร 
และดานเทคนคิ   เพื่อพัฒนาจดุดอยใหเปนจุดเดนใหเขมแข็งมากยิ่งขึน้ 
                               ข.  สนใจใฝรูสรางเสริมประสบการณทั้งในงานและสิ่งรอบตัวเพื่อเพิ่มพูนใน
การรองรับงานที่ขยายและงานใหมได 
          ค.  พัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยใหเหมาะกับการเปนผูนําตามสถานการณ 
          ง.  ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
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                        จ.  ฝกทักษะในการตัดสินใจแกปญหา  รวมทั้งการมองการณไกล 
                                   ฉ.  ส่ือสารดวยการพูด  เขียน  อาน  ฟง  อยางมีประสิทธิภาพ 
       ช.  ยึดหลักธรรมของผูบริหารในการครองงาน  และครองตน  ควบคุมอารมณ
และสถานการณอยางมีสต ิ
                                   ซ.  สรางสัมพันธภาพที่ดกีับผูอ่ืน  และทํางานเปนทีมได 
       ฌ.  รูจักบริหารงานและเวลาของตน  อยางมีประสิทธิภาพ 
                          (2)  การบริหารผูบังคับบัญชาเหนอืช้ันขึน้ไป 
       ก.  รับนโยบายและงานที่มอบหมายมาปฏิบัติใหสําเรจ็ลุลวงดวยด ี อยางเตม็
ความสามารถ 
       ข.  เปนผูเชื่อมประสานนโยบาย  และความตองการ  2  ทาง  ระหวาง
ผูบังคับบัญชา  และผูใตบังคบับัญชา   
       ค.  รายงานผลวิธีการในเรื่องการบริหารคนและงานใหทราบอยางสม่ําเสมอ 
       ง.  ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางมีเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับงาน  และองคการ 
       จ.  แบงเบาภาระงาน  และรวมแกปญหาในงาน  กลาแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะแกกาลและโอกาสได 
       ฉ.  ใหเกียรติ  ยกยอง   สรางเสริมความซื่อสัตยตอผูใตบังคับบัญชา 
     (3)  การบริหารผูใตบังคับบัญชา  มุงพัฒนาศักยภาพผูใตบังคับบัญชา  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงาน  ดวยวิธี  10  ประการ  ดังนี้    

  ก.  กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน  เพื่อใหทราบขอบขายและ
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติรับผิดชอบ 

  ข.  มอบอํานาจหนาที่ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน 
  ค.  ตั้งมาตรฐานการทํางานที่เปนเลิศ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหไดรับผลงานและบริการที่มีคุณภาพ 
  ง.  ฝกอบรมและพัฒนาการทํางานใหไดมาตรฐาน  เพื่อใหโอกาสเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณ   มีความเขาใจตรงกันกอนลงมือปฏิบัติ 
  จ.  ใหความรูขาวสารเกี่ยวกับทิศทางขององคการ  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาได

ทราบความเคลื่อนไหว  ความคาดหวังขององคการ  อันจะนําไปสูการประสานประโยชนในเรื่อง
ของงาน  และผูปฏิบัติใหสอดคลองกัน  สามารถปรับแผนวิธีการปฏิบัติและการตัดสินใจใหเหมาะสม
กับสถานการณ 
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  ฉ.  ใหขอคิดเห็นและขอมูลยอนกลับ   ตอผลงานของผูใตบังคับบัญชาถือวา
เปนหนาที่สําคัญ  ที่ผูบริหารตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และมีศิลปะในการถายทอดและสื่อความหมาย
ในเชิงสรางสรรคเพื่อใหเกิดการแกไข  และพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดไว 

  ช.  ชื่นชมและยอมรับตอความสําเร็จ  เมื่อผลงานของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ประสบความสําเร็จ  บรรลุตามพันธกิจและเปาหมาย  ผูบริหารตองไมละเลยที่จะยกยองชมเชย  หรือ
ใหส่ิงตอบแทนดวยปจจัยทางสังคมหรือทางกายภาพ  เพื่อเปนส่ิงจูงใจในการสรางผลงานและ
ความสําเร็จครั้งตอไป 

  ซ.  ไววางใจเชื่อถือดวยการใหโอกาสปฏิบัติหนาที่  และรับผิดชอบงานที่
มีความสําคัญ  มอบอํานาจใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  รับฟงความคิดเห็นและใหอิสระในการ
ตัดสินใจ  กํากับ  ดูแลเฉพาะที่จําเปน 

  ฌ.  ยอมใหผิดพลาดหรอืลมเหลวไดบาง  ในการทํางานยอมมีความผดิพลาด
เกิดขึ้น  ผูบริหารตองชวยวิเคราะหสาเหตุ  และใหผูใตบังคับบัญชารวมกําหนดวิธีการแกไข  โดยให
นําขอผิดพลาดนี้เปนประสบการณเรียนรู   ที่จะหาทางปองกันไมใหเกดิขึ้นอีก 

  ญ.  นับถือและใหเกียรติอยางจริงใจ  ผูบริหารตองสุภาพเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของผูใตบังคับบัญชา  ที่รวมกันทํางานใหแกองคการ ดังนี้ 

 1)  ทําหนาที่เปนผูสอนงานใหคําปรึกษา  แนะนํา  และเปนผูกํากับงาน 
 2)  รับฟงขอเสนอแนะ  ไมกาวกายอํานาจหนาที่ที่มอบไปแลว โดยไม

จําเปนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา  และกําหนดทิศทางเปาหมายของงานและองคการ
เปนตน 

 3)  จูงใจ  สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางกาย  จิตใจ  และสังคม   
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มกําลังความสามารถ   และรวมกันพัฒนาองคการ 

 4)  สรางและพัฒนาผูปฏิบัติงานทดแทนตน  หรือเตรียมสําหรับงานและ
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  ดวยวิธีการมอบหมายงานที่สัมพันธกับงานเดิม  รวมทั้งใหทําหนาที่แทน
และหมุนเวียนใหทํางานที่เพิ่มความรับผิดชอบ  และคุณคามากยิ่งขึ้น 

 5)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
พัฒนาบุคคล  ทีมงาน  งานและองคการ 

 6)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกข  และการขอรับความเปนธรรมอยางเที่ยงตรง  
หมั่นประชุมและรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา 
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  (4)  การบริหารผูรวมงาน  (หมายถึงในกลุมผูบริหารดวยกัน) 
     ก.  ประสานความรวมมอืในงาน  เพื่อใหเกดิผลดีตอองคการ 
     ข.  พรอมที่จะใหความชวยเหลือในงานที่เกี่ยวของกับตน 
     ค.  สรางสามัคคีเพื่อใหเกดิเอกภาพในการบริหาร 
     ง.  รวมกันทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
     จ.  แลกเปลีย่นขอมูลขาวสารและความคิดเห็นตอกัน 

   (5)  การบริหารความสัมพันธตอผูรับบริการหรือบุคคลภายนอก 
     ก.  ใหบริการรวดเร็วเปนธรรมและสรางความพึงพอใจ 
     ข.  เสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
     ค.  รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
     ง.  รูความตองการของผูรับบริการหรือบุคคลภายนอก 

 2.2.2  ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 
 ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา  (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ.2547,  2547,  หนา 33-34)  มาตรา  27  กลาวไววา  ผูบริหารสถานศกึษาเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
    1)  ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีการที่  ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
    2)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 
    3)  สงเสรมิสนับสนุนขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
    4)  จัดทํามาตรฐาน  ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
    5)  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา 
    6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา   หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 2.2.3  ผูบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต 
 ผูบริหารสถานศึกษา (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547,  2547,  หนา 37)  มาตรา  38 (ข)  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ไดแก  ตําแหนง  รอง
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ผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูอํานวยการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาที่กลาวถึงในที่นี้  คือ  
ผูบริหารสถานศึกษา  ที่ปฏิบัติงานในเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต 
 มาตรฐานตําแหนง  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
2548)  
 ชื่อตําแหนง  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
          หนาที่และความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา  ในการชวยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การ
วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแล  เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  และงานอื่นที่เกี่ยวของ 
          ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  ปฏิบัติหนาที่รองจากผูอํานวยการสถานศึกษา  โดยชวยปฏิบัติราชการ
ในเรื่องตอไปนี้ 
          1.  บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
          2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
          3.  จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผล  ประเมินผล 
          4.  สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ   และ
ตามอัธยาศัย 
          5.  จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          6.  การบริหารการเงิน  การพัสดุและทรัพยสินอื่น 
          7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  วินยัและการรักษาวินยั  การดําเนินการทางวินยั  และการออกจากราชการ 
          8.  จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศกึษา  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          9.  สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
          10.  ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  และ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
          11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
          12.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
          13.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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          คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่  ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
          2.  ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา  4  ป  สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี  และ  2  ป  สําหรับ
ผูมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป   หรือดํารงตําแหนงอื่นที่  ก.ค.ศ. เทียบเทา 
          3.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
          4.  ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
           การใหไดรับเงินเดือน  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 1  ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาผูใดผานการประเมิน  มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  รองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ  หรือรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนดแลว  ใหไดรับ
เงินเดือนอันดับ  คศ. 2   คศ. 3  หรือ  คศ. 4  ตามลําดับ     
             ชื่อตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
             หนาที่และความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา  บังคับบัญชา  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผน
การปฏิบัติงาน  การควบคุม  กํากับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารทั่วไป  งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
               ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               1.  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีอํานาจหนาที่บริหาร
กิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  นโยบาย  และวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา 
              2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
              3.  จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผล  ประเมินผล 
             4.  สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
              5.  จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
              6.  บริหารงบประมาณ  การเงิน  และทรัพยสิน 
              7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แตงตั้ง  การเสริมสราง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ
และรองทุกข 
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               8.  จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  ในสถานศึกษา  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               9.  สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
           10.  ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
           11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
           12.  จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
           13.  เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษา  ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับ  ตามที่ไดรับมอบอํานาจ 
           14.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
            คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
             1.  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนด  เปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
             2.  ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา  1  ป  หรือดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น   
ที่มีประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุมมาแลวไมนอยกวา  2  ป  หรือดํารงตําแหนงครู  
ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นที่  ก.ค.ศ. เทียบเทา 
             3.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
             4.  ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 
              การใหไดรับเงินเดือน  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ  คศ.1  ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาผูใดผานการประเมินมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  หรือผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนดแลว  ใหไดรับเงินเดือนอันดับ  คศ.2  คศ.3  คศ.4  หรือ  คศ.5  ตามลําดับ 
  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  จะตองมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  มีประสบการณใน
การบริหารงาน  และการที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ขนาดใดนั้น  ขึ้นอยูกับความรู  
ความสามารถ  ประสบการณในการบริหารงานเปนสําคัญ  
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2.3  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 การบริหารหนวยงานหรือองคการ  เปนกระบวนการดําเนินงานที่ประกอบดวย  การวางแผน  
การจัดรูปงานและระบบกําลังคน  การจูงใจ  และการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรภายใน
หนวยงานหรือองคการนั้น  ผูบริหารจะตองมีวิธีการ  ปจจัยหรือทรัพยากรเปนวัตถุดิบสําหรับการ
ดําเนินงาน  นอกจากนี้แลว  ความรูความสามารถและทกัษะของผูบริหาร  เปนปจจัยสําคัญทีสุ่ดทีจ่ะ
สงผล  ตอความสําเร็จของการบริหารหนวยงานหรือองคการ  มีนักการศึกษาไดใหแนวความคิดไว
ตางๆ กัน  ดังนี้ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529,  หนา 274)  ไดกลาวไววา  การปฏิบัติงานใดๆ หากคาดหวังวา
จะใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว  จําเปนที่คนปฏิบัติงานนั้นจะตองมี
ความชํานาญเปนอยางดีในสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้น  คือทักษะในการปฏิบัติงานของคนนั้นเอง  ในทํานอง
เดียวกัน  ผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหาร  จําเปนตองมีทักษะในการเปนผูนํา  การบริหารงาน  
จึงจะประสบผลสําเรจ็ดวยดี  ทักษะที่จําเปนตองมีคือ  ทักษะพื้นฐาน  เปนทักษะพื้นฐานโดยทั่วไป
ที่ผูบริหารสวนใหญพึงมี  ไดแก 
          1.  ทักษะทางดานความรูความสามารถ  หมายถึง  ทักษะที่เกี่ยวกับความรู  ความสามารถ    
ที่จะเขาใจเกี่ยวกับความสลับซับซอนภายในหนวยงาน 
          2.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  หมายถึง  ความสามารถในการทํางานกับบุคคลตางๆ ภายใน
หนวยงาน 
          3.  ทักษะทางดานวิธีการ  หมายถึง  ความสามารถในการใชเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ ใน
การทํางานใหถูกตองตามวิธีการ 
          นอกจากนี้ผูบริหารจะตองสรางทักษะตางๆ  ใหเกิดขึ้นอีกในการบริหารงาน  เชน  ทักษะ
ทางดานการวางแผน  ทักษะในการแกปญหา  ทักษะในการกระตุนและจูงใจ  ทักษะในการขจัด
ความขัดแยง  ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทักษะใน
การสรางขวัญในการทํางาน  ทักษะในการใชเวลา  ทักษะในการเปนผูนําการประชุม  ทักษะในการ
เกลี้ยกลอม  ทักษะในการครองตน  ทักษะในการติชม  ทักษะในการสรางอารมณขัน  ทักษะในการ
พูด  ฟง  เขียน   และอาน  ฯลฯ 
          ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารดังกลาวขางตน  ลวนเปนทักษะที่ผูบริหารจําเปนตองแสวงหา
ใหมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหภาวะการเปนผูบริหารมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ทักษะเหลานี้ผูบริหารแตละคน
จะมีไมเทากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารแตละคนที่จะแสวงหา  เพื่อทําใหสภาพการ
เปนผูบริหารสมบูรณแบบที่สุด  อันเปนที่พึงประสงคของผูบริหารทุกคน 
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          พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา 75-76)  ไดใหความเห็นในเรื่องเดียวกันวา  นอกจาก
จะตองคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสม  และแนบเนียนในการทํางาน  เพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายที่ตองการ
แลวผูบริหารยังจําเปนตองสรางทักษะตางๆ ใหเกิดขึ้น  เพื่อวาใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น 
ทักษะที่ผูบริหารจําเปนตองสรางขึ้นใหเปนสมบัติประจําตัว  คือ 
          1.  ทักษะดานกลวิธีการทํางาน  คือ  รูวางานที่จะตองทําในหนาที่ของตนมีอะไรบางและ
จะทํางานนั้นๆ   ไดอยางไร 
          2.  ทักษะดานความคิดรวบยอด  คือ  การเขาใจโครงสรางและความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคการ  การเขาใจและมองเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
เปนผูสายตาไกล  พอที่จะมองหยั่งรูถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก   มีผลกระทบตอการทํางานในสถานศึกษาหรือองคการที่ตนเปนผูบริหาร 
          3.  ทักษะดานมนุษย  คือ  การรูจักสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งภายใน  และภายนอก
องคการ  รูจักที่จะนําความสามารถที่มีอยูในตัวครูแตละคนมาใชเปนประโยชนตอการดําเนินการของ
สถานศึกษา  รูจักประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับนับถือแกบรรดาครู  บุคคลอื่นในสถานศึกษา
และในสังคมโดยทั่วไป 
          ทักษะทั้งสองประการแรกนั้น  อาจจะหาไดจากการเรียนรูในสถาบันการศึกษาดวยตนเอง
และจากการปฏิบัติงาน  แตทักษะในดานมนุษยสัมพันธนั้น  ตองอาศัยความสามารถไหวพริบและ
บุคลิกลักษณะของตัวเองเปนองคประกอบที่สําคัญ 
          วินัย  เกษมเศรษฐ  (2521,  หนา 45)  ไดกลาววา  ผูบริหารโรงเรียนที่สามารถบริหารงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีทักษะสําหรับผูบริหารหลายประการ  ดังนี ้
          1.  ทักษะดานความเปนผูนํา  เปนทักษะพื้นฐานจําเปน  (Sergiovanni,  1983, p. 119-120)   
ไดแก  ทักษะในการเปนผูนําทางดานการวางแผน  การประสานงาน  การติดตอส่ือสาร  การจัดการ
และการดําเนินงาน  การมอบหมายงาน  และการประเมินผล  ทักษะในการแกปญหาความขัดแยง
การบริหารงานเปนทีม  การตัดสินใจ  เปนตน  ทักษะความเปนผูนําถือวาเปนยุทธวิธีการจัดการกับ
ทุกสถานการณ  โดยมีจุดมุงหมายที่ผลงานหรือองคการหรือหนวยงานนั้น 
 2.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  เปนความสามารถในการเขากบับุคคลตางๆ ในบางครั้งอาจจะ
เรียกวา  ทักษะในการครองคน  (Human–Managerial Skills)  ไดแก  ทักษะในการติดตอระหวาง
บุคคล  การประสานงาน  การแสดงภาวะผูนํา  การจูงใจคน  การสรางขวัญและกําลังใจความเขาใจ
ในการทํางานของกลุมคน  การจูงใจหรือชักจูงใหสมาชิกในกลุมรวมกันทํางาน 
          3.  ทักษะดานการบริหารงานบุคคล  เปนความสามารถทางการสนับสนุนพัฒนาบุคคล
ใหเจรญิกาวหนาในอาชีพ 
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          4.  ทักษะดานเทคนิค  (Technical  Managerial  Skills)  ไดแก  ทักษะในการจัดหา  คือ   
การซื้อ  การจาง  การเงินและการบัญชี  งานสารบรรณ  งานบุคคลและการจัดระบบงาน   
          5.  ทักษะดานการศกึษา  (Technical Educational  Skills)  ไดแก  ทกัษะการสอบ  การวดัผล
การศึกษา  การนิเทศ  การนาํแหลงวิทยาการมาใชใหเกิดประโยชน 
 6.  ทักษะการสรางความคิด  (Speculative-Creative  Skills)  เปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่ง
สําหรับผูบริหาร  เพราะเปนทกัษะในการคาดการณลวงหนา  การวเิคราะหปญหา  การบรกิาร  การวางแผน   
และการแกปญหาเฉพาะหนา 
 7.  ทักษะดานการประเมนิ  เปนความสามารถทางดานการประเมนิผลงาน  ซ่ึงอาจประเมิน
ไดโดยการออกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  และการสังเกต 
 นักวิชาการบรหิารการศกึษาหลายคน  ไดแบงงานบรหิารสถานศกึษาออกเปนดานๆ ดังนี้                      
 ฟสค  (Fisk,  1963, p. 31)  ไดแบงงานบริหารการศึกษาไวเปน  4  ประการ  คือ  ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู  การปรับปรุงดานวิชาการ  การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานดานตางๆ 
             มิลเลอร   (Miller,  1965, p. 45)  กลาววา  งานของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองปฏิบัติมีอยู   
8  ประการ  ไดแก  งานวางโครงการการเรียน  การสอน  งานดานกิจการนักเรียน  งานดานอาคาร
สถานที่  งานพัสดุและอุปกรณ  งานการเงินและธุรการ  งานประชาสัมพันธ  งานการวางแผน  และ
การประเมินผล 
            แคมพเบลล  และคณะ  (Campbell  et  al,  1972, p. 16)  แบงงานบริหารการศึกษาออกเปน  
6  ดาน  คือ  ความสัมพันธระหวางบานกับสถานศึกษา  หลักสูตรและการสอน  บุคลากรในสถานศึกษา  
กิจกรรมนักเรียน  ส่ิงอํานวย  ความสะดวกทางกาย  การเงินและธุรการ 
          ชารี  มณีศรี  (2526,  หนา 19)  ไดสรุปวาภารกิจของสถานศึกษาที่สําคญัประกอบดวย 

1.  งานวิชาการ 
2.  งานบริหารบุคคล 
3.  งานบริหารกจิการนักเรียน 
4.  งานการเงินและพัสด ุ
5.  งานอาคารสถานที่ 
6.  งานขนสงของสถานศึกษา 
7.  งานจัดองคการของสถานศึกษา 
8.  งานการเงินและธุรการของสถานศึกษา 
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          กลาวโดยสรุป  งานของผูบริหารมีนักวิชาการศึกษา  กลาวไวแตกตางกัน  แตปจจุบัน
ขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีผลทําใหงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาเปลี่ยนไป  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 32)  ไดจําแนกขอบขายภารกิจ
การบริหารและจัดการสถานศึกษา  ไว  4  งาน  ดังนี้   คือ   
          1.  การบริหารวิชาการ 
           2.  การบริหารงบประมาณ 
           3.  การบริหารงานบุคคล 
           4.  การบริหารทั่วไป 
          การบริหารวิชาการ  งานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง  หรือเปนงานหลัก  
เพราะเปนงานที่ทําใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรสวนงานอื่นๆ มีความจําเปนมากนอย
เพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  และความจําเปนของแตละสถานศึกษาเปน
สําคัญ  
          กระทรวงศกึษาธิการ  (2546,  หนา 32)  แบงงานบริหารวชิาการ  ไวดังนี้ 

1.   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3.   การวัดผล   ประเมินผล   และเทียบโอนผลการเรียน 
4.   การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.   การพัฒนาสือ่   นวัตกรรม   และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6.   การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7.   การนิเทศการศึกษา 
8.   การแนะแนวการศึกษา 
9.   การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคการ  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
          ภิญโญ  สาธร  (2523, หนา 29)  กลาววา  งานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวกบัโครงการดาํเนนิงาน  
การทําโครงการ  การเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร  การแนะนําควบคุม  การเรียนการสอน   
การจัดกิจกรรมตาง  ๆ  การวัดผลการศึกษา   การคนควาทดลองปรับปรุงวิธีสอน    และจัดใหมีการประชุม
อบรมนิเทศ 
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          ดาวเรือง  รัตนิน  (2518,  หนา 35)  กลาววา  งานบริหารวิชาการในสถานศึกษา  ไดแก    
การควบคุมดูแลหลักสูตร  การจัดแบบเรียน  คูมือครู  การจัดชั้นเรียน  การปรับปรุงการเรียนการสอน   
การจัดฝกอบรมครูประจําการ  เผยแพรวิชาการ  การวัดผลการศึกษา  การวิจัยคนควา  การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา  ตลอดจนการตรวจเยี่ยม  และนิเทศการศึกษาแกสถานศึกษา 
 งานวิชาการเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้คือ  (เอกชัย  กี่สุขพันธ,  
2527,  หนา 17)  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การบริหารบุคลากรทางวิชาการ  การนิเทศการศึกษา  
การบริหารสื่อการศึกษา  และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน 
 สรุปไดวา   การบริหารวิชาการก็คือ   การบริหารงานดานหลักสูตร   กระบวนการเรียนรู
การวัดผลประเมินผล   การวิจัย   การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี   แหลงเรียนรู   การแนะแนว  การประกัน
คุณภาพ   และการประสานงานกับสถานศึกษาอื่นๆ  เพื่อใหงานวิชาการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ   
สถานศึกษามีมาตรฐาน 
          การบริหารงบประมาณ  นับวาเปนงานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษา  เปนงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  เกิดความคลองตัว  แตผูบริหาร
จะตองมีทักษะ  ความรู  ความเขาใจ  ในกฎ  ระเบียบ  และตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ   
บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส 
          กระทรวงศกึษาธิการ  (2546,  หนา 32)  แบงงานบริหารงบประมาณ  ไวดังนี ้

1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
4.  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบัญชี 
7.  การบริหารพสัดุและสินทรพัย 

          กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532,  หนา 158)  ใหทัศนะวา  การบริหารงานการเงิน  จะตองคํานึงถึง
หลักการดังตอไปนี้ 

1.  จะตองคํานึงถึงการใชเงินใหเกิดประโยชนมากที่สุดเทาที่จะทําได 
2.  จะตองใชเงินใหเพยีงพอกับความตองการ 
3.  จะตองแยกประเภท  และหมวดเอกสารบญัชี  เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ 
4.  จะตองใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
5.  ควรพิจารณาความจําเปนความเหมาะสมตามหลักการและเหตุผล 
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6.  จะตองใหผูเกีย่วของเขาใจ  และปฏิบัติเปนแนวเดยีวกัน 
7.  จะตองขจัดขอขัดแยงระหวางบุคคล  และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
8.  ควรคํานึงถึงความเปนไปไดของสังคม 
9.  ควรถูกตองกบัความเปนจรงิ 
10. จะตองกําหนดเวลาที่แนนอน 
11. จะตองคํานึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชจาย 
12. จะตองรูจักคาดการณลวงหนาไดถูกตอง 
13. จะตองแบงงานรับผิดชอบใหแนนอนเฉพาะบุคคลเฉพาะอยาง 
14. ควรรายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชนโดยทัว่ไปทราบ 
15. จะตองคํานึงถึงผลผลิตที่เปนประโยชนตอสังคม 
16. จะตองคํานึงถึงความประหยดั 
17. จะตองคํานึงถึงสิ่งที่ปอนเขาไปกับผลที่ออกมาวา  มีลักษณะคุมคากนัหรือไม 

 ธีรวุฒิ  ประทุมรัตน  (2529,  หนา 128-129)  เสนอแนะวาการที่ผูบริหารสถานศึกษา  จะ
ปฏิบัติงานการเงินใหมีประสิทธิภาพนั้น  ควรยึดหลักการ  ดังนี้ 
          1.  หลักความถูกตอง  (Accuracy   Principle)  ตามหลักการนี้  ผูบริหารพึงกระทําตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับที่กําหนด   ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน 
          2.  หลักความถูกใจ  (Satisfaction   Principle)  ตามหลักการนี้งานการเงินจะตองคํานึงถึง
ธรรมชาติของงานวาเปนงานบริการ  ซ่ึงผูเกี่ยวของกับงานนี้  จะตองมีคุณสมบัติที่ดี  2 ประการ   คือ   
บริการดวยทาทางที่ดี   บริการดวยวาจาที่ดี 
          3.  หลักประหยัด  (Economy  Principle)  การบริหารงานการเงินตามหลักการนี้ผูบริหาร
การศึกษาจะตองควบคุมดูแลและจูงใจ  ใหมีการใชทรัพยากร  การบริหารที่เปนเงิน  และวัสดุอุปกรณ
ตางๆ สําหรับการเรียนการสอนอยางประหยัด 
          4.  หลักประโยชน  (Unity  Principle)  ตามหลักการนี้  การบริหารงานการเงินจําเปนตอง
คํานึงถึงประโยชน  ที่เกิดจากการใชทรัพยากรที่เปนเงินและพัสดุ  อุปกรณ  การตัดสินใจจายทรัพยากร
ดังกลาว  จําเปนตองมีขอมูลในการตัดสินใจ 
          5.  หลักเปดเผย  (Trust  Principle)  ตามหลักการนี้การบริหารการเงิน  จําเปนจะตองกระทํา
หลักฐานทางการเงินและบัญชี  รวมทั้งการบันทึกทุกอยางไวอยางมีระเบียบถูกตองตามแบบแผน
และตามกฎหมายใหเปนปจจุบัน  พรอมที่จะใหพิสูจนไดตลอดเวลา 
          ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การบริหารงบประมาณ  นับเปนภารกิจอยางหนึ่งของผูบริหาร   
เพราะเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหารและสนับสนุนงานดานอื่นๆ ของสถานศึกษา  และการจะ
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บริหารงบประมาณใหประสบผลสําเร็จไดนั้น  ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใชความรู  
ความสามารถในการบริหารงานอยางเต็มที่ 
          การบริหารงานบุคคล  คน  เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริหาร  เพราะคนเปนผูที่ใช
ปจจัยในการบริหารอื่นๆ  ไมวาจะเปนเงิน  วัสดุ  ส่ิงของและวิธีการปฏิบัติงาน  หากสถานศึกษาใด
สามารถหาคนดีมีความรู  ความสามารถมารวมปฏิบัติงานได  และสามารถดึงดูดใจใหคนทํางาน
อยางเต็มความสามารถ  สถานศึกษานั้นจะมีการพัฒนาไปทุกดาน  (สมเดช  สีแสง,  2538,  หนา 187) 
          กระทรวงศกึษาธิการ  (2546,  หนา 32)  แบงการบริหารงานบุคคล  ไวดงันี้ 

1.  การวางแผนอตัรากําลัง   และกําหนดตําแหนง 
2.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
4.  วินัยและการรักษาวนิัย 
5.  การออกจากราชการ 

 ภิญโญ  สาธร  (2526,  หนา  41)  ไดใหทัศนะวา  การบริหารงานบุคคล  คือการใชคนให
ทํางานใหไดผลดีที่สุด  โดยใชเวลานอยที่สุด  ส้ินเปลืองเงินและวัสดุในการทํางานนอยที่สุดและใน
ขณะเดียวกันคนที่เราใชนั้นตองมีความสุข  ความพอใจที่จะทํางานตามที่ผูบริหารตองการ 
          สมพงษ  เกษนอย  (2523,  หนา  45)  ใหความเห็นวา  การบริหารบุคคล  คือ  ศิลปะใน
การเลือกสรรคนใหม  และการใชคนเกา  เพื่อใหไดผลงานและการบริการจากการปฏิบัติงานของ
บุคคล  ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
          สุรพันธ  ยันทอง  (2526,  หนา 36)  ไดกําหนดภารกิจและขอบขายของงานบริหารงานบุคคล  
ไวดังนี้ 
          1.  วางแผนบุคลากร  ไดแก  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
          2.  การเตรียมบุคลากร  ไดแก  การพิจารณาจัดคนเขาทํางานใหเหมาะสมกับความรู  
ความสามารถ   การปฐมนิเทศ   การมอบหมายงาน 
          3.  การพัฒนาและการบํารุงรักษา  ไดแก  การใหความรู  การใหการศึกษาอบรมแก
บุคลากร  รวมตลอดถึงการใหขวัญกําลังใจและการประเมินผลงานบุคลากร 
          สมบูรณ  พรรณาภาพ  (2521,  หนา 26)  กลาววา  การบริหารบุคคลมีกระบวนการ  และ
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  วางแผน  วางนโยบาย  จัดอตัรากําลัง 
2.  การสรรหา 
3.  การกําหนดอตัราเงินเดือน 
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4.  การประเมินผลงานบําเหน็จความชอบ 
5.  การปกครองบังคับบัญชา 
6.  การพัฒนา 
7.  การจัดประโยชน  เกื้อกูล 
8.  การวิจยั 

 ปกรณ  ศรีดอนไผ  (2528,  หนา  48)  กลาววา  ขอบขายการบริหารบุคลากร  มี  4  ประการ  
คือ 
          1.  การไดมาซึง่ตัวบุคคล  หมายถึง  การสรรหา    
                 2.  การบํารุงรักษาบุคคล    
                 3.  การพัฒนาบุคคล     
                 4.  การใหพนจากงาน  ซ่ึงหมายถึงเรื่องของวินัย  การยาย  โอน 
 กลาวโดยสรุป  การบริหารงานบุคคล  คือ  การดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคลในองคการ
หรือหนวยงาน  อยางมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
  การบริหารทั่วไป  เปนงานที่สําคัญยิ่งอีกงานหนึ่ง  เพราะเปนงานสนบัสนุนการเรียนให
มีประสิทธิภาพ  โดยรวมงาน  การบริหารกิจการนกัเรียน  การบริหารงานธุรการ  การบริหารงาน
อาคารสถานที ่  และการบริหารงานความสัมพันธกับชมุชนเขาดวยกนั  การบรหิารทั่วไปจงึเริ่มตัง้แต  
การวางแผน  การดําเนินการตามแผน  การประเมนิผล  ตลอดจนถึงการใหชมุชนเขามามีสวนรวมกับ
สถานศึกษา  ในการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
          กระทรวงศกึษาธิการ  (2546,  หนา  32)  แบงการบริหารงานทั่วไป  ไวดังนี ้

1.  การดําเนินงานธุรการ 
2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
8.  การดูแลอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอม 
9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริม  และประสานงานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
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12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
14. การประชาสัมพันธงานการศกึษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน   

สถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา  และหนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 งานกิจการนักเรียน  เปนความรับผิดชอบที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองจัดการ
เกี่ยวกับทุกอยางภายในสถานศึกษา  เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางเต็มที่  เพื่อ
เตรียมออกไปสูสังคมภายนอก  (สุรพันธ  ยันทอง,  2526,  หนา 48)   
 งานกิจการนักเรียน  มีขอบขายดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  
2528 ก,  หนา 35-36)  คือ   

1.  กิจกรรมที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ.2523 
2.  กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดบริการใหแกนักเรียน  เชน  การบริการสุขภาพ  จัดอาหารกลางวัน  

และแนะแนวการศึกษา   
3.  กิจกรรมสงเสริมใหมีขึ้นในสถานศึกษา  เชน  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  การ

สรางเสริมวินัย  การจัดตั้งชมุนุมตางๆ สหกรณนกัเรียน  เปนตน 
4.  กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากบัศิษยเกา  เชน  การติดตามผล

นักเรียน  การตั้งสมาคมศิษยเกา  การสรรหา  และการยกยองคนดเีดนประจําทองถ่ิน  และชุมชน 
           สุวิทย  ฤทธิ์เดช  (2514,  หนา 40)  กลาววา  งานธุรการของสถานศึกษา  ไดแก  การดําเนินงาน
สารบรรณ   การจัดทําควบคุมกํากับและดําเนินการทั่วไปของสถานศึกษา   การจัดทําและ
ควบคุมดูแลเอกสารและหลักฐานตางๆ    
 สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2547,  หนา 33)  กลาววา  งานธุรการของสถานศึกษา  ไดแก  งาน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินพัสดุครุภัณฑของโรงเรียน  งานดูแลรักษาปรับปรุงอาคาร
สถานที่และอุปกรณประจําสถานศึกษา   งานสรางสัมพันธและประสานงานที่ดีระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ    
          สุรพันธ  ยันทอง  (2526,  หนา 55)  กลาววา  งานธุรการสถานศึกษา  หมายถึง  งานที่
เกี่ยวกับเอกสารตางๆ ของสถานศึกษาที่ตองปฏิบัติ  ทั้งเปนงานภายในและงานตดิตอกับบุคคลหรือ
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หนวยงานภายนอก  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินกิจการไปไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ  ทําให
การเรียนการสอนเปนไปอยางคลองตัว  ดังนั้นประสิทธิภาพของสถานศึกษา  ก็ขึ้นอยูกบังานธุรการดวย   
งานธุรการประกอบดวยงานตางๆ  ดังนี้ 
          1.  งานสารบรรณ  ไดแก  การรับสงหนังสือ  โตตอบหนังสือและเก็บหนังสือราชการ 
          2.  งานทะเบียนนักเรียน  ไดแก  การจัดทะเบียนนักเรียน  การออกใบรับรองและใบสุทธิ 
          3.  งานดูแลรักษาอาคารสถานที่  และการควบคุมดูแลความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการ 
          งานอาคารสถานที่  เปนปจจัยที่สําคัญที่ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการบริหาร  อาคาร
สถานที่  ใหเหมาะสมกับความสําคัญของงาน    
          การบริหารอาคารสถานที่  หมายถึง  การใชทรัพยากรที่มีอยูในการดําเนินงานรวมกับ
บุคลากรในสถานศึกษา  ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  (สมบูรณ  พรรณนาภาพ,  2521,  หนา 25) 
          ภิญโญ  สาธร  (2523,  หนา  39)  ไดกลาวถึงการบริหารอาคารสถานที่วา  ประสิทธิภาพ
ของการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา  มิไดขึ้นอยูกับงบประมาณ  อาคารหรืออุปกรณแพงๆ   
แตขึ้นอยูกับการรูจักดัดแปลงอาคารสถานที่  ที่มีอยูใหทันสมัยและใชประโยชนใหเต็มที่มากกวา 
          พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา  31)  ไดกาํหนดหลักเกณฑในการบริหารอาคารสถานที่
ไว  3  ประการ  คือ  การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  ซ่ึงไดแกการซอมแซม  ตรวจตราดูแล
ความสะอาด  การใชประโยชนใหมากที่สุด  คือการใชหองและอาคารตางๆ ที่มีอยูอยางเต็มที่  คุมคา
กับการลงทุน  ประการสุดทายคือการตกแตงบริเวณใหสวยงาม  ไดแก  การจัดสภาพแวดลอมให
สวยงาม 
          บทบาทหนาที่ในการดําเนินการตามขอบขายของอาคารสถานที่  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ,  2528 ข,  หนา  47-48)  ดังนี้ 
 1.  จัดสรางอาคารสถานที่  โดยจัดงบประมาณและควบคุมการกอสราง  ดําเนินการรื้อถอน
อาคารเรียน  จัดการเกี่ยวกับที่ดินของสถานศึกษา  จัดใหมีการตกแตงอาคารสถานที่ใหเปนระเบียบ 
          2.  จัดอาคารสถานที่โดยมีการวางแผน  คือจัดใหมีแผนผังสถานศึกษา  จัดใหมีตารางแสดง
การใชอาคารสถานที่และใหบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน 
          3.  บํารุงรักษาอาคารสถานที่  โดยตรวจสภาพอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  จัดใหมีการ
ซอมแซมแบงหนาที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ของบุคคล  และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
          4.  ควบคุม  ดูแล  อาคารสถานที่  โดยมีการจัดเวรยาม การสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
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          5.  ประเมินผลการใชอาคารสถานที่ของผูบริหารสถานศึกษา  โดยประเมินผลการดําเนินงาน
อาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ   และใชเทคนิคตางๆ ในการประเมิน 
          งานความสัมพันธกับชุมชน  สถานศึกษาเปนสถาบันที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด   
ซ่ึงสังคมไดสรางขึ้นมา  เพื่อรับหนาที่ในการพัฒนาเยาวชน  เพื่อเตรียมเยาวชนใหเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม  การสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปน  และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา  ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2528 ข, หนา 50-51) 
          1.  ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานดานอื่นๆของสถานศึกษาเปนไปโดยสะดวก  เปนการ
บริหารงานที่ชวยสรางความเขาใจกันระหวางสถานศึกษากับชมุชน 
          2.  เปนการบริหารงานที่ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ชวยให
สถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรในชุมชน  ใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 
          3.  ชวยใหเขาใจสภาพความตองการ และปญหาของชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายของสถานศึกษา 
          4.  เปนการบริหารที่มีสวนในการชวยเหลือชุมชน   ซ่ึงเปนการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง 
          5.  ชวยสงเสริมในเรื่องการอยูรวมกัน  และการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสงัคม 
 6.  เปนการบริหารงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ    
 ภิญโญ  สาธร  (2523,  หนา  41)  มีความเห็นสอดคลองกับ  สมบูรณ  พรรณนาภาพ 
(2521,  หนา 28)  วา  การสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาควรดําเนินการ  ดังนี้ 

1.  สถานศึกษาควรเชิญผูปกครองมาในงานที่สถานศึกษาจัดขึ้นเปนกรณีพิเศษ 
2.  สถานศึกษาควรแจงใหผูปกครองทราบวา  ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองเสมอ

เพื่อปรับปรุงกิจการของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
3.  สถานศึกษาควรจัดสงสมุดรายงานผลการศึกษา  และความเจริญงอกงามใหผูปกครอง

ทราบเปนระยะทั้งความคิดเห็น 
          4.  สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมตามสมควร 
          5.  ตั้งสมาคมครูและผูปกครอง 
          6.  สถานศึกษาควรจัดสอน วิชาการบางอยางที่เห็นวาเปนประโยชนแกผูปกครองเปนพิเศษขึ้น  
ในเวลาที่ผูปกครองมาเรียนได   เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
          7.  ถาชุมชนนั้นยังดอยการศึกษาเปนจํานวนมาก  สถานศึกษาอาจจะจัดใหมีการศึกษาผูใหญ   
เปนการเปดโอกาสใหผูปกครองในทองถ่ินมาเรียนไดโดยทั่วกัน 
          8.  เผยแพรกิจการของสถานศึกษาใหผูปกครองทราบตามโอกาสอันควร  และควรจัดให
มีฝายประชาสัมพันธสถานศึกษา 
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          9.  สถานศึกษาควรจัดแขงขันเกมกีฬาตางๆ ขึ้นเปนครั้งคราว  ใหครูกับผูปกครองไดมี
โอกาสสนุกสนานเพื่อเชื่อมความสามัคคี 
          10.  ควรหาโอกาสไปเยีย่มผูปกครองถึงบาน 
          การบริหารงานความสัมพันธชุมชน  ผูบริหารควรมีบทบาทตามขอบขายงานโดยทั่วไป  ดังนี ้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2528 ข,  หนา 50-51) 
          1.  ศึกษาชุมชนที่ตั้งสถานศึกษาโดยละเอียด  ในดานโครงสรางทางวัฒนธรรมประเพณี  
อาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ  ทรัพยากร  เจตคติ  และความเชื่อถือตางๆ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
วางแผนปฏิบัติงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
          2.  รับผิดชอบในการวางแผนดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน    
          3.  กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน  และบุคลากรใน
สถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินการตามแผน 
          4.  จัดใหมีการเยี่ยมเยยีนชุมชน  เพื่อรับทราบความคิดเหน็  และขอเสนอแนะเพื่อการ
ดําเนินงาน 
          5.  จัดใหมีการประชาสัมพันธสถานศึกษาอยางตอเนื่องและทั่วถึง  โดยใชเทคนิควิธี
ตางๆ 
          6.  รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตางๆ  ในขอบขายงานตลอดถึงการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน 
          7.  จัดใหมีบริการแกชุมชนในดานตางๆ  ทีส่ถานศึกษาสามารถทําได 
          8.  เลือกบุคลากรในชุมชนและแตงตั้งเปนกรรมการศึกษาของสถานศึกษา  และสงเสริม
สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษา  ใหแสดงบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหมากที่สุด  ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
         9.  ดําเนินการในสถานศึกษาใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ิน  คือ  บุคคล 
วัสดุอุปกรณ  สถานที่และส่ิงแวดลอมในชุมชนใหมากที่สุด 
          สรุปไดวา  การบริหารทั่วไป  เปนการดําเนนิงานทุกอยางในสถานศึกษาที่นอกเหนือจาก
งานวิชาการ  งานบคุคล  และงานงบประมาณ  เพือ่สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหกับนกัเรียน  
สงเสริมความมีสวนรวมกับชุมชน  ในการระดมทรพัยากรและประชาสมัพันธเชญิชวนใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมกับสถานศึกษาใหมากขึ้น 
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2.4  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ตามทฤษฎี  ของ  แคทซ 
 
        แคทซ  (Katz ,  1955, p. 33-42)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
3  ดาน  คือ 
 2.4.1  ทักษะดานเทคนิควิธี  (Technical   Skills)   
 ทักษะดานเทคนิควิธี  หมายถึง  ความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ   และความชํานาญใน
กิจกรรมเฉพาะ  กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีกระบวนการดําเนินการหรือ
เทคนิคตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งความคลองแคลว  
ในการใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  ดวยทักษะทางดานเทคนิคที่สําคัญ  ซ่ึงประกอบดวย  ทักษะ
ทางดานการวางแผนงานและโครงการ  ทักษะทางดานกระบวนการกลุม  และทักษะทางดานการจัดการ  
ผูบริหารจะตองวางแผนบริหารงานของสถานศึกษา  โดยจัดทําแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป  
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษา  ตองจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให
เปนปจจุบันถูกตอง  สะดวกแกการนําไปใช  ตองรูจักใช  กระบวนการกลุมในการบริหารจัดการ   
สามารถประสานงานใหครูทุกคนรวมกันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตองสามารถใหคําแนะนํา
และเปนตัวอยางแกครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลได  ตองมีความรู
ความเขาใจในระเบียบงานงบประมาณ  การจัดหาวัสดุ  การเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ  ระเบียบงาน
บริหารทั่วไป  โดยผูบริหารจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา  ตองคนควาหาความ
รูอยูเสมอ  สามารถเปนผูนําการประชุมได  ตองสั่งการและมอบหมายงานอยางชัดเจน  เพื่อใหผู
ปฏิบัตินําไปปฏิบัติไดถูกตอง  ทั้งยังตองสามารถจัดทําเกณฑมาตรฐานการทํางานของบุคลากรได    
สามารถรายงานและประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  และจะตองนํา
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใชในการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
 นอกจาก  แคทซ  ซ่ึงไดรับการยกยองอยางกวางขวางในการบริหารในเรื่องทฤษฎี  3  ทักษะ  
แลวยังมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะดานเทคนิคไวอีกหลายทาน  เชน 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529,  หนา 275)  กลาววา  ทักษะทางดานวิธีการ  หมายถึง  ความเขาใจ
ที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้รวมถึง  การรูจักกระทํา  ดําเนินการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน  โดยทั่วไปแลวมักจะหมายถึง  ความรูความสามารถที่จะกระทํางานไดอยางดีในแตละอยาง 
          พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา 75)  มีความเห็นวา  ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน  คือ  
รูวางานที่จะตองทําในหนาที่ของตนมีอะไรบาง  และจะทํางานนั้นๆ ไดอยางไร  รวมทั้งบทบาทที่
จะตองกระทําเพื่องานที่สมบูรณดียิ่งขึ้น 
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          ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530,  หนา 106)  ไดกลาวถึง  ทักษะดานเทคนิคเปนทักษะที่
ตองการความสามารถในการใชความรูที่ไดรํ่าเรียนมา  การใชเทคนิคบางประการอยางเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน  การใชเครื่องมือ  ตลอดจนวิธีการที่จําเปนตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะอยางที่ตองการ
ความสามารถพิเศษบางประการจากผูปฏิบัติงานนั้น  ๆทักษะนี้อาจไดมาดวยการศกึษาอบรมและการฝกฝน 
          ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530, หนา 39)  ใหความเห็นวา  ทักษะเทคนิควิชาการ  ไดแก ความสามารถ
ที่จะใชความรู  ระบบวิธีการ  เทคนิค  และเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานหนาที่
เฉพาะดาน  ความสามารถเหลานี้ไดมาจากประสบการณการศึกษา  และการฝกอบรม 
          อุทัย  ธรรมเตโช  (2531,  หนา 47)  มีความเห็นวา  ทักษะดานเทคนิควิธี  เปนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดานกิจกรรมเฉพาะไดเปนอยางดี  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะเกี่ยวกบัวธีิการ  กระบวนการ
และเทคนิค  การวิเคราะหและรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  เชน  การเขียนคําสั่งงาน  การจัด
ตารางการทํางาน  การทํารายงานการใชแบบฟอรมตางๆ การใชเครื่องมอืและอุปกรณตางๆ เปนตน 
          กิติ  ตยัคคานนท  (2536,  หนา 66)  กลาววา  ทักษะในดานวิชาการเทคนิค  หรือเทคนิค   
หรือฝมือ  คือ  ทักษะดานเทคนิค 
          สมยศ  นาวีการ  (2536,  หนา 119)  มีความเห็นวา  ทักษะทางดานเทคนิค  คือความสามารถ
ใชเครื่องมือ  ระเบียบปฏิบัติงานหรือเทคนิคตางๆ ของสาขาวิชาเฉพาะอยาง  ศัลยแพทย  วิศวกร   
นักดนตรี  หรือนักบัญชี  ทุกคนตองมีทักษะทางดานเทคนิค  ในขอบเขตของพวกเขา  ผูบริหาร
ตองการทักษะทางดานเทคนิค  ที่เพียงพอสําหรับ  “ความสําเร็จของงานอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ”  
ที่เขาตองรับผิดชอบอยู 
 จากแนวความคิดของนักวิชาการ  ทักษะทางดานเทคนิค  เปนทักษะของผูบริหารที่เกี่ยวกับ
กระบวนการและเทคนิค  อาศัยความรู  การวิเคราะห  และรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง  ทักษะดานเทคนิคนี้เปนทักษะที่ผูบริหารสามารถพัฒนาตนเองได  ไมยากนัก  
สวนมากจะบรรจุไวในวิชาตางๆ ทางบริหาร  เชน  การเขียนคําสั่งเปนลายลักษณอักษร  การพูด   
การอานแผนผัง  การสรางอาคาร  การรูจักจัดตารางทํางาน  การจัดทําสํามะโนประชากรเกี่ยวกับ
นักเรียน  แบบฟอรมทะเบียนและการใชสอยตางๆ การสอน  การรูจักใชอุปกรณ  และเครื่องมือ
ตางๆ  เปนตน  ในปจจุบันถือวาทักษะดานเทคนิควิธีที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองมี  ประกอบดวย  ทกัษะ  
3  ประการ  คือ  ทักษะดานการวางแผน  ทักษะดานกระบวนการกลุมการติดตอส่ือความ  และทักษะ
ดานการจัดการ 
 ในที่นี้อาจกลาวไดวา  ทักษะดานเทคนิควิธี  ของผูบริหารสถานศึกษา  คือความสามารถ
ในการบริหารงาน  ในหนาที่รับผิดชอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดไว
4  งาน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป 
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 2.4.2  ทักษะดานมนุษย  (Human  Skills)   
 ทักษะดานมนุษย  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการทํางานรวมกับผูอื่น  ได
อยางมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุม  และสรางความรวมมือกับกลุมในฐานะผูนํา  รวมถึง
เขาใจความตองการของคนอื่น  และกระตุนคนอื่นในองคการหรือหนวยงานใหมีสวนรวม  ในการ
วางแผน  ทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย  ไดแก  ความสามารถในการประสานงานกับ
ผูบังคับบัญชา  เพื่อใหไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ  ความสามารถในการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานอื่น   ในอันที่จะรวมมือกับหนวยงานของตนเอง  ตลอดจนความสามารถในการสราง
ภาพพจนที่ดีใหหนวยงาน   เพื่อใหบังเกิดความศรัทธาเชื่อถือ  และไววางใจในหนวยงานตลอดไป  
การบริหารงานในดานนี้ผูบริหารตองใชทักษะเชิงมนุษย  โดยผูบริหารตองสามารถปรับตัวเขากับ
ผูอ่ืนได  ตองใหความสําคัญและยกยองผูรวมงาน  มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน  ปฏิบัติตอ
ผูรวมงานทุกคนเทาเทียมกัน  เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวม
ตัดสินใจ  รวมปฏิบัติงานตามความถนัดและตองใหคําปรึกษาแกผูรวมงานอยางจริงใจ  ตองรูจัก
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกผูรวมงานเพื่อใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  จัดให
มีการพบปะสังสรรค  แสดงความยินดี  ยกยองชมเชยใหรางวัลในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม  
ผูบริหารตองสามารถพูดจูงใจใหคนคลอยตามได   ตองแกปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง
ผูรวมงานได  ตองติดตอประสานงานกับชุมชนในการระดมทรัพยากร  มาใชในการบริหารจัดการ  
และตองสามารถปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   นอกจาก  แคทซ  ซ่ึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  ในการบริหารในเรื่องทฤษฎี  3  
ทักษะแลว  ยังมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะทางดานมนุษยไวอีกหลายทาน  เชน 
           กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529,  หนา 275)  กลาววา  ทักษะทางดานตัวบุคคลนั้น  หมายถึง
ความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอื่น  และทําใหคนอื่นใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  เชน  มี
ความรูความสามารถ   ที่จะสื่อสารความคิดและมีความเชื่อในบุคคลอื่นดวย 
           พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา 75)  มีความเห็นวา  ทักษะในดานมนุษยสัมพันธ  คือ 
การรูจักสรางสัมพันธภาพ  ระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคการ  รูจักที่จะใชความสามารถ
ที่มีอยูในการยอมรับนับถือแกบรรดาครู  และบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและในสังคมไทยทั่วไป 
 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530,  หนา 106)  ไดกลาวถึง  ทักษะดานมนุษยสัมพันธเปน
ความสามารถในการพิจารณาหรือพินิจพิเคราะหคน  เม่ือตองทํางานรวมกับคนอื่น  ทั้งนี้รวมถึง
ความสามารถในการทําความเขาใจ  เกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในการทํางาน  ตลอดทั้ง
การรูจักใชความสามารถในการเปนผูนําดวย  
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 ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530,  หนา 39)  ใหความเห็นวา  ทักษะบุคคล  ไดแก  ความสามารถและ
การใชดุลพินิจวินิจฉัยในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นหรือโดยบุคคลอื่น  (หลักมนุษยสัมพันธ) 
รวมทั้งการเขาใจเรื่องการจูงใจ  และการประยุกตใชภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
          อุทัย  ธรรมเตโช  (2531,  หนา 48)  มีความเห็นวา  ทักษะดานมนุษยสัมพันธผูบริหารจะตอง
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยและพยายามเขาใจบุคคลทุกประเภท  ทั้งผูบังคับบัญชา  คนเสมอกันและ
ประชาชน  การใชศิลปะดานมนุษยสัมพันธใหเกิดประโยชน  เพื่อใหไดมาซึ่งความรัก  ความเขาใจ
ของความรวมมือ  ในการบรหิารการศึกษาภายในขอบเขตหนาที่รับผิดชอบ 
          กิติ  ตยัคคานนท  (2536,  หนา 66)  มีความเห็นวา  ทักษะในดานการติดตอ  และมี
สัมพันธภาพกบัมนุษย  หรือการทํางานรวมกับผูอ่ืน  คือ  ทักษะดานมนษุยสัมพันธ 
          สมยศ  นาวีการ  (2536,  หนา 119)  มีความเห็นวา   ทักษะทางดานมนุษยเปนความสามารถ
ทํางานรวมกับคนอื่น  เขาใจและจูงใจบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุม  ผูบริหารตองการ
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ   เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเปนผูนําของกลุม 
          จากแนวความคิดของนักการศึกษา  ดังกลาวจะเห็นวา  ทักษะดานมนุษยเปนทักษะที่
เกี่ยวกับการทํางานกับคน  คนเปนส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุด  ผูบริหารตองทํางานสัมพันธกับบุคคล
หลายประเภท  ซ่ึงมีความแตกตางกันทางดานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม  สังคมเศรษฐกิจและ
คานิยม  บุคคลประเภทตางๆ  ไดแก  ผูบังคับบัญชา  ศึกษานิเทศก  พนักงานเจาหนาที่  คนงาน    
ภารโรง   นักเรียน  ผูปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหารจะตองสามารถ
ประสานสัมพันธใหบุคคลเหลานี้  ทํางานกับผูบริหารและบุคคลอื่นๆ ได  ผูบริหารจะตองศึกษา
พฤติกรรม   และพยายามเขาใจบุคคลทุกประเภท  ทักษะดานนี้จะศึกษาไดจากประสบการณ  ใน
การทํางานและจากวิชาทางสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับจิตวิทยา  กระบวนการกลุมและสังคมวิทยา  โดย
ผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะทางดานนี้  ที่สําคัญคือ  จะตองรูจักตนเอง  มีความมั่นใจ
และมั่นคงในอารมณ  จะตองรูจักพยายามเขาใจผู อ่ืน  มีใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน  ตองยึดหลัก  “รูจักตน  เขาใจคน  เพื่อผลของงาน” 
 2.4.3  ทักษะดานความคดิรวบยอด  (Conceptual  Skills) 
 ทักษะดานความคิดรวบยอด  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงาน
ที่สังกัดในทุกลักษณะ  และทุกขั้นตอนอยางละเอียด  สามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางงาน
ดานตางๆ ในองคการหรือหนวยงานไดอยางชัดเจน  การที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในบางสวนของงาน  จะ
มีผลกระทบกระเทือนตอสวนอื่นอยางไร  รวมทั้งเขาใจความสมัพันธระหวางหนวยงานที่ตนสงักดักบั
หนวยงานอื่นๆ ในการบริหารงานมีกิจกรรมหลายอยาง  ที่ผูบริหารตองใชทักษะทางดานความคิด
รวบยอด  เชน  การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายของสถานศึกษา  ผูบริหารตองมีความรู  ความเขาใจ
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ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ  สามารถนํานโยบายของชาติไปปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม  มีความรูในเรื่องวัตถุประสงคและเปาหมาย  หลักสูตรสถานศึกษา  ตองศึกษา
ความตองการของชุมชนและนํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รูจักวางแผน
การใชจายเงินงบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป  รูจักวางแผนการใชอาคารสถานที่   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รูจักจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  
ตลอดจนตองรูจักใชเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบของผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหเกิดความ
บริสุทธิ์  ยุติธรรม  แกผูใตบังคับบัญชาทุกคน 
 นอกจาก  แคทซ  ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการบริหารในเรื่องทฤษฎี  3  
ทักษะแลว   ยังมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับทักษะทางดานความคิดรวบยอดไวอีกหลายทาน   เชน 
          พนัส  หันนาคินทร  (2529,  หนา 75)  มีความเห็นวา  ทักษะในดานความคิดรวบยอด  คือ  
ความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธ  ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคการ  การ
เขาใจและการมองเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เปนผูมีสายตาไกลพอที่จะหยั่งรู
ถึงผลที่เกิดจากการกระทํา  และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการ
ทํางานในสถานศึกษา  หรือองคการที่ตนเปนผูบริหาร 
          ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530,  หนา 39)  ใหความเห็นวา  ทักษะมโนทัศน  ไดแก   ความสามารถ
ที่เขาใจความสลับซับซอนขององคการโดยเฉพาะภาพรวม  และรูเขาใจวาการปฏิบัติงานของใคร
เหมาะสมกับตําแหนงใดในองคการ  ความรูในเร่ืองเหลานี้จะเอื้ออํานวยใหผูบริหารดําเนินการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักขององคการ  โดยสวนรวมมากกวาที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักการเปาหมาย  และความตองการของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
          กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529,  หนา 275-276)  กลาววา  ทักษะเกี่ยวกับความรู  ความสามารถ  หมาย
รวมถึง  การรูลูทางและสามารถที่จะมองทะลุปรุโปรงเกี่ยวกับองคการโดยสวนรวม  สามารถ
ยอมรับในคุณคาของความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับปญหาในการบริหารงาน  ความรู
ความสามารถตองอาศัยการจินตนาการ  ความรูที่กวางขวางและความสามารถทางสมองที่จะเขาใจ
ความคิดที่เปนนามธรรมได 
         กิติ  ตยัคคานนท  (2536,  หนา 66)  มีความเห็นวา  ทักษะในดานการใชความคิด  และ
การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เรียกวาทักษะดานความคิด 
          สมยศ  นาวีการ  (2536,  หนา 119)  ใหความเห็นวา  ทักษะทางดานความคิด  คือความสามารถ
ทางดานสมอง  การประสานงานและการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ของผลประโยชนและ
กิจกรรมตางๆ ทั้งหมดขององคการ ทักษะทางดานความคิดเปนความสามารถของผูบริหารในการ
มององคการในสวนรวม  และมีความเขาใจวาสวนตางๆ  ขององคการขึ้นอยูกับสวนอื่นๆ อยางไร  
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และการเปลี่ยนแปลงของสวนใดสวนหนึ่งจะมีผลกระทบตอองคการโดยสวนรวมอยางไร  
ผูบริหารตองการทักษะทางดานความคิดที่เพียงพอในการพิจารณาวาปจจัยตางๆ ของสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง  มีความเกี่ยวพันระหวางกันและกันอยางไร  เพื่อทําใหการกระทําของเขาเปนผลดี
ตอองคการ 
          อุทัย  ธรรมเตโช  (2531,  หนา 48)  กลาววา  ทักษะทางคตินิยม  ผูบริหารการศกึษาจะตองมี
ความรู  ความเขาใจงานในหนาที่ของคนเปนอยางดี  มีความเขาใจในกระบวนการของงาน ทุก
ขั้นตอน  รูความเกี่ยวพันระหวางหนวยงานของตนกับหนวยงานอื่น  มีความคิดริเร่ิม  พัฒนางานใน
หนาที่  มีความคิดกวางขวางมองการณไกล  กลาวคือ  รูเรื่องการศึกษาทั้งหมด  ระบบบริหาร
การศึกษา  หลักการบริหารการศึกษา  ภารกิจที่ผูบริหารการศึกษาจะตองทํา  นโยบายทางการศึกษา
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  แผนการศึกษาแหงชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ    
         ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530,  หนา 107)  ไดกลาววา  ทักษะในการมองภาพรวมของ
หนวยงาน  เปนความสามารถที่จะทําความเขาใจ  ถึงความสลับซับซอนของหนวยงานท้ังมวลและ
รวมทั้งรูวาใครเหมาะสมที่จะทํางานอยูในตําแหนงใดของหนวยงานดวยความรูความสามารถใน
การมองภาพรวมของหนวยงานนี้  จะชวยใหบุคคลปฏิบัติตนใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ของ
หนวยงานโดยสวนรวม  แทนที่จะปฏิบัติตนไปบนพื้นฐานแหงความตองการของตนหรือกลุมของตน
เทานั้น 
 จากทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวกับทักษะดานความคิดรวบยอด  ไดแก  ความสามารถ
ในการเขาใจระบบการปฏิบัติงานในองคการเกี่ยวกับโครงสราง  และระบบการบริหาร  โครงสราง
งาน  โครงสรางตําแหนง  และนโยบายขององคการ  หรือหนวยงาน  อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ตางๆ ในองคการ  หรือหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การวิจัยทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ยึดทักษะการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ของโรเบรต  แคทซ  (Robert  Katz, 1955, 
p. 33-42)  จากการศึกษาคนควาเอกสาร  และงานวิจัยทั้งใน  และตางประเทศที่เกี่ยวของ  พอสรุปได
ดังนี้ 
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 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุนีย  จิตรเนื่อง  (2526,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย  เกี่ยวกับ
ทักษะทางการบริหารงานที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน   สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นอยูในเกณฑเห็นดวย ในทักษะ
ทางการบริหารทั้ง  3  ดาน  คือ  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดาน
เทคนิควิธี  อยูในระดับมากทุกดาน 
 วิรัช  ธีรประยูร  (2532,  หนา 67-69)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
เกี่ยวกับทักษะการบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 1  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน  เกี่ยวกับทักษะการบริหารที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ  ดานความคิดรวบยอด  ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.42)  รองลงมาไดแก  
ดานมนุษย  ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.40)  และสุดทาย  ดานเทคนิค  ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกีย่วกบั
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อยูในระดับมาก   (คาเฉลี่ย  4.36) 
 ทิวา  พุทธรักษา  (2534,  หนา 100-102)  ไดทําการวิจัยเร่ืองทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  3  ดาน  คือ  ดานเทคนิควิธี  ดานมนุษย  
และดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  มีทักษะการบริหารทั้ง  3  ดาน  อยูในระดับสูง     
 โสภณ  ชินคํา  (2536,  หนา 86-90)  ไดทําการวิจัยเพื่อทําการศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา   
เขตการศึกษา 7  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอทักษะการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 7  ทั้ง  3  ทักษะคือ  ทักษะ
ดานเทคนิค  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอด  โดยเฉลี่ย  มีทักษะอยูระดับมาก 
 วิเชียร  เย็นกาย  (2536,  หนา 90)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะที่เปนจริงของผูบริหาร
ระดับประถมศึกษา  เขตการศึกษาที่ 1  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย
ทักษะดานความคิดรวบยอด  ในภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก 
 วีรกุล  จินดาโชติ  (2539,  หนา 82)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการการพัฒนา
ทักษะการบริหารของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะดานความคิดรวบยอด  
ของหัวหนาสถานศึกษา  อยูในระดับมาก 
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 ณรงค  แยมประดิษฐ  (2541,  หนา 85)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 6  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะ
ทางเทคนิค  อยูในระดับมาก  ทักษะทางมนุษย  อยูในระดับมาก  ทักษะทางความคิดรวบยอด  อยู
ในระดับมาก 
 นพดล  บุญถนอม  (2542, หนา 83-84)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี   ใน  3  
ดาน  คือ  ดานเทคนิควิธี  ดานมนุษย  และดานความคิดรวบยอด  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี  โดยรวมอยูในระดับสูง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีทักษะการบริหาร
อยูในระดับสูงทั้ง  3  ดาน  เรียงตามลําดับ  ไดแก  ดานความคิดรวบยอด  ดานเทคนิควิธี  และดาน
มนุษย  
 ชัชชัย  พุทธสุวรรณ  (2544,  หนา  28)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรยีน  ในภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก  
 สมโชค  ยินดีสุข  (2545,  หนา 51)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา    
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 ชะโลม  เล็ดลอด  (2546,  หนา 56)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง   
ผลการวิจัยพบวา  ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย  ทักษะดานความคิดรวบยอด  อยูใน
ระดับสูง  
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สปารค  (Sparks,  1960, p. 3605-3606-A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในมลรัฐเคนตักกี  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ครูใหญที่
บริหารงานในโรงเรียนขนาดใหญมีความเขาใจในการบริหารงานไดดีกวา  ครูใหญที่บริหารงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 รุสโซ  (Rousseau,  1970,  p. 3234-A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางการบริหาร
วิชาการกับประสบการณที่มีตอความสําเร็จทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา  มลรัฐโอริกอน  
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พบวา  ประสบการณดานการสอนและประสบการณดานบริหาร  ไมมีผลทําใหผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาประสบความสําเร็จ  ในการบริหารงานวิชาการในระดับสูง หรือต่ํา 
 คินเดรค  (Kindred,  1972, p. 295)  ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะของผูบริหารโรงเรียน  ผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่ขาดทักษะในการบริหารงานทั้ง  3  ดาน  คือ  ทักษะดานความคิดรวบ
ยอด  ทักษะดานเทคนิควิธี  และทักษะดานมนุษย  จะทําใหเกิดปญหา  ดังนี้  ผูบริหารจะมีอคติ  ขาด
เปาหมายที่แนนอน  ขาดคุณสมบัติ  การเปนผูนําที่ดี  ขาดการวางแผน  การทํางานที่ดีและจะเกิด
บรรยากาศของความขัดแยงในหนวยงาน   
 เดลลิงเจอร  (Dellinger,  1974,  p. 3744-A)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวาง
การฝกอบรมทางวิชาการ  กับประสบการณทางการศึกษาที่มีตอประสิทธิผลทางการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในมลรัฐโคโลราโด  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตน
และระดับกลาง  มีผลงานบริหารสูงกวา  ผูบริหารระดับมัธยมปลาย 
 เอคกานต  (Eckhant,  1978,  p. 562-563)  ไดศึกษาเกณฑการคัดเลือกครูใหญในโรงเรียน
ประถมศึกษา  มลรัฐอิลลินอยส  สหรัฐอเมริกา  พบวา  เกณฑการคัดเลือกครูใหญในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแตกตางกัน 
 สโลน  (Slone,  1983,  p. 38-A)  ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนแหงรัฐ
ไมอามี่  ซ่ึงผานการอบรมระยะสั้น  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมใหศึกษาสาระของ
การอบรมดวยตนเอง  มีแนวโนมที่จะไดรับความรูเปล่ียนแปลงทัศนคติ  และมีทักษะการปฏิบัติงาน
เฉพาะอยางนอยกวาผูบริหารที่ผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 
 เวลส  (Wells,  1987,  p. 2333-A)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  งานในความรับผิดชอบที่สําคัญ
ของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา  ในรัฐโคโลราโด  สหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยพบวา  ครูใหญเห็นวา
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ  โดยเฉพาะงานวิชาการ  ครูใหญควรใชเวลาใหมากขึ้น 
 มาราฟโน  (Marafino,  1991,  p. 104)  ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร
ขั้นพื้นฐานของศูนยการประเมินเกี่ยวกับทักษะผูบริหาร  NASSP  ผลการวิจัยพบวา  การวัดทักษะ
ของผูบริหารตามลําดับคะแนน   เปนไปตามสภาพการปฏิบัติงานที่ทําอยูจริง 
 ทิลลอทสัน  (Tillotson,  1996,  P.  64-A)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหทักษะทางเทคนิค  
ทักษะทางมนุษย  และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูง
ของ  Texas  Association  of  College  and  University  Student  Personnel  Administrators  (TACUSPA)  
ผลการวิจัยพบวา  ทักษะที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก  ไดแก  ทักษะทางมนุษย  รองลงมา  ไดแก  
ทักษะทางความคิดรวบยอด  และทักษะทางเทคนิค 
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2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครู  จํานวน  3  ดาน  โดยใชกรอบแนวคิดของแคทซ  (Katz,1955, 
p. 33-42)  คือ  ทักษะดานเทคนิควิธี  ทักษะดานมนุษย  และทักษะดานความคิดรวบยอด  มรีายละเอียด
ดังนี้ 
            2.6.1  ทักษะดานเทคนิควิธี  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา  มีทักษะทางดานเทคนิควิธี  อยูใน
ระดับมากหรือระดับสูง  และผูบริหารที่มีประสบการณตางกัน  มีทักษะในดานเทคนิควิธีไมแตกตางกนั  
สวนผูบริหารที่อยูโรงเรียนขนาดตางกัน  จะมีทักษะการบริหารดานเทคนิควิธี  แตกตางกัน  จะเห็น
ไดวาถาผูบริหารสถานศึกษา  ขาดทักษะทางดานเทคนิควิธี  จะทําใหเกิดปญหา  ความมีอคติในการ
ทํางาน  ขาดการวางแผนที่ดี  ขาดเปาหมายที่แนนอน  ขาดทักษะทางดานกระบวนการกลุม  ขาด
ทักษะทางดานการบริหารจัดการ  ขาดการประสานงานที่ดี  ขาดภาวะผูนํา  ขาดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน  ขาดการประชาสัมพันธงาน  ไมสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใน
การบริหารงานได  นอกจากนี้ยังพบวาผูบริหารที่ไดรับการอบรมความรู  ในเรื่องการปฏิบัติงานจะมี
ทักษะในการปฏิบัติงานมากกวา  ผูบริหารที่ศึกษาสาระการอบรมดวยตนเอง    
 2.6.2  ทักษะดานมนุษย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะดานมนุษย  อยูในระดับมาก
หรือระดับสูง  และผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกันอยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มี
ทักษะการบริหารดานมนุษยไมแตกตางกัน  จะเห็นไดวาถาผูบริหารขาดทักษะดานมนุษย  จะทําให
ไมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ไมเขาใจความตองการของผูอ่ืน ไมสามารถติดตอประสานงาน
กับผูอ่ืนได  ไมเห็นความสําคัญของผูอ่ืน  ไมสามารถแกปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นได  ไมมีความเปน
กันเองกับผูรวมงาน  ไมใหเกียรติผูรวมงาน  ไมเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคิด  รวม ตัดสินใจ
ในการทํางาน 
 2.6.3  ทักษะดานความคิดรวบยอด  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค  จะมีทักษะ
ดานความคิดรวบยอดมากที่สุด  รองลงมาคือดานมนุษย  และดานเทคนิควิธี  ผูบริหารที่มี 
ประสบการณตางกัน  อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีทักษะดานความคิดรวบยอด  ไมแตกตางกัน    
จะเห็นไดวาถาผูบริหารสถานศึกษา  ขาดทักษะทางดาน ความคิดรวบยอด  จะไมสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางงานดานตางๆ ในองคการได  จะไมกลาตัดสินใจ  ขาดการเชื่อมโยงความรู    
นโยบายการจัดการศึกษา  ไมสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได  ไมรูจักวางแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ  การใชอาคารสถานที่  จะไมใชเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ 
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 ดังนั้น  ทักษะการบริหารมีความจําเปน และมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาเปนอยางยิ่ง  เพราะทักษะทั้ง  3  ดานที่กลาวมา  จะสงผลใหการบริหารงานใน
สถานศึกษา  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จในการบริหารงานไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทักษะการบริหารงาน  ตลอดจน
สามารถใชทักษะการบริหารงาน  ทั้ง  3  ดาน  ในการบริหารงานในสถานศึกษา  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
อันจะกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการโดยรวม 
 
 
 


