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การอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
A Study of the Administration Skills of the Director in Office of 
Vocational Education Commission in Eastern Economic Corridor 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  จ านวน 310 คน ได้มาด้วยวิธีการใช้ตาราง
เครจซี่ และมอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน เท่ากับ 0.77 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test).การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว 
(One.-.way.ANOVA).และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่  
(Scheffe')  ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยรวม 
และด้านมนุษยธรรม ด้านความคิดรวบยอด ไม่แตกต่างกัน และด้านเทคนิควิธี แตกต่างกัน  
 3) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา.
โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: ทักษะการบริหาร , การบริหาร 
 

Abstract  
 The research purposes were to study and to compare administrative skills of education 
institution directors under jurisdiction of Office of Vocational Education Commission in Eastern 
Economic Corridor, classified by working experience and education institution size. The research 
sample was 310 teachers under jurisdiction of Office of Vocational Education Commission in Eastern 
Economic Corridor,  the sample size determined by Krejcie and Morgan table and stratified random 
according to proportion. The data collection instrument was the 5-level estimate rating scale 
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questionnaire with IOC 1.00 and the reliability 0.77. The data analysis statistics were the percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (one – way ANOVA) and verified for 
pairs differences by Scheffe’ method. The research findings were: 
 1) The administrative skills of education institution directors, overview and each aspect 
were at high level. 
 2) The administrative skills of education institution directors classified by working 
experience found overview, the humanitarian aspect, and the conceptual aspect did not different, 
but the technical method aspect was different.    
            3) The comparison result of administrative skills of education institution directors classified 
by education institution size found overview and each aspect was different.    
Keywords: Administration skills , Administration 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัย การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยก าลังคนเป็นส าคัญ 
เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า แต่คนจะมีประสิทธิภาพ เพียงใดนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา จากการประเมินผลการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาและการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ในอนาคตล้วนบ่งช้ีว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ยาก แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาการพัฒนา ประเทศจะ
ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืน ในระยะต่อไป จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ต่าง ๆ มีความเข้มแข็งขึ้นตามแนวทาง การพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
คน ให้มีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว 
บนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ สังคมมีความเป็นธรรม มีการเช่ือมโยงการพัฒนากับ นานาประเทศและการ
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นฐานท่ีมั่นคง ในการพัฒนาประเทศและพร้อมท่ีจะรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้บริหาร สถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพ 
เพื่อทันการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร 
ในระยะยาว ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทย อนาคต ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์ การพัฒนาในทิศทาง ที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น 
(จ าเริญ จิตรหลัง, 2548 : 102) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคคล ท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไป ตามศักยภาพและสถานศึกษานั้น 
การให้อิสระในการด าเนินการด้วยตนเอง จะท าให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ 
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษา ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือ
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการด าเนินการที่ประกอบด้วยการวางแผนการจัดรูปงาน
และระบบก าลังคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานก็เพื่อให้ การด าเนินงานนั้นบรรลุ
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุม
ภารกิจและบทบาทได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีทักษะ การบริหาร 3 ด้านที่ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพตามแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz. 1995 : 33 - 42) ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด 
ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทักษะตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ มีความเข้าใจ มีทักษะในเชิง การบริหารงานเป็นอย่างดี กล้าคิดกล้าพูด กล้า
ตัดสินใจ เป็นนักประสานงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้น า โดยเฉพาะ
ความเป็นผู้น า ทางด้านวิชาการ และ ด้านวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ อยู่เสมอโดยสามารถเป็นผู้น าไปสู่การปฏิบัติ และรู้จักระดมทรัพยากรการบริหาร
ทั้งมวล มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสูงสุดอันจะเป็นแบบอย่างเอื้อให้ บุคลากรใน
สถานศึกษามีทักษะการบริหารสถานศึกษาไปด้วย 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนการ ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 - 2559 โดยก าหนดให้การผลิตและการพัฒนาก าลังคนในด้าน วิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค มีภารกิจจัดและส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล ขยายโอกาสทางการศึกษา สายอาชีพให้ทั่วถึงเสมอภาค เป็นแกนกลางในการจัด
อาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม วิจัย สร้างนวัตกรรม 
จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา อาชีพ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2555 : 3) 
 จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร ประกอบด้วย ด้าน
เทคนิควิธี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ส าหรับ
น าไปใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้อ านายการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย   
 1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 2. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,525 คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan 1970 : 607 - 610) โดยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Proportional Stratified Random 
Sampling) จ านวน 310 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเทคนิควิธี 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์  และ 

3) ด้านความคิดรวบยอด มีลักษณะเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 ระดับ  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ร้อยละ (%) , ค่าเฉลี่ย (�̅�) , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบด้วย t-test dependent , 

(One-way ANOVA 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ร้อยละ 55.48 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก ร้อยละ 44.52 ขนาดสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นขนาดใหญ่ ร้อยละ 36.13 ขนาด
กลาง ร้อยละ 34.52  และขนาดเล็ก ร้อยละ 29.35 
 2. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิควิธี และและด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเทคนิควิธี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิดรวบยอด  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยรวมและรายด้าน 

ด้านที ่
ทักษะการบริหาร 

ของผู้อ านวยการสถานศกึษา 

ระดับปฏิบัติ 

�̅� S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1 ด้านเทคนิควิธี 4.35 0.35 มาก 2 

2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.32 0.32 มาก 3 

3 ด้านความคดิรวบยอด 3.42 0.33 มาก 1 

 รวม 4.33 0.30 มาก  

**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 1 แสดงว่าทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� 4.33 , S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดรวบยอด ( �̅� = 

3.42 , S.D.= 0.33) ด้านเทคนิควิธี (�̅� = 4.34 , S.D.= 0.35) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (�̅�= 4.33 , S.D.= 0.32) 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน  

ด้านที ่
คุณลักษณะภาวะผู้น า 

ของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ ประสบการณ์ 

t p-value 
น้อย 

(n=204) 

มาก 

(n=106) 

น้อย 

(n=204) 

มาก 

(n=106) 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ด้านเทคนิควิธี 4.31 0.37 4.39 0.32 -1.99 0.05* 

2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.33 0.32 4.32 0.32 0.32 0.75 

3 ด้านความคดิรวบยอด 4.33 0.31 4.31 0.36 0.37 0.71 

 รวม 4.32 0.30 4.34 0.30 -0.55 0.58 

**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 



 

 706 

จากตาราง 2 พบว่า ครูผู้สอนที่มีปะสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้านคือ ทักษะด้านเทคนิควิธี    และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ท้ัง 2 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม

และรายด้าน 

คุณลักษณะภาวะผู้น า

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

1. ด้านเทคนิควิธี ระหว่างกลุม่ 1.37 2 0.68 5.78 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 36.34 307 0.12   

 รวม 37.71 309    

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 0.77 2 0.39 3.79 0.02* 

 ภายในกลุ่ม 31.21 307 0.10   

 รวม 31.98 309    

3. ด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม 1.27 2 0.64 5.99 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 32.59 307 0.11   

 รวม 33.86 309    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 1.08 2 0.54 6.14 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 26.95 307 0.09   

 รวม 28.03 309    

**แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาทั้งโดยรวม
และรายด้าน ทุกด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
 1. ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูผู้สอน มีความเห็นว่า 
ทักษะการบริหารของผู้อ านวยสถานศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการท าให้ องค์การมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทักษะการบริหารของผู้น า ผู้น าจะสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มระดับแรงจูงใจความจูงใจทุ่มเทปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความจงรักภักดีความยึดมั่น
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ผูกพันต่อองค์การ และปัจจัย อีกประการหนึ่งที่ท าให้องค์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การสร้างทีมงาน เพราะ
เป็นการรวมพลัง ในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนพนักงานสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง และค้นหา 
สาเหตุของการกระท าอันน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการท างาน และส่งผลถึงความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
องค์การ (สุดา สุวรรณา ภิรมย์ และคณะ, 2550 : 3 - 4) และสอดคล้องกับ แนวคิดของแคทซ์ (Katz. 1995 : 33) ที่ได้
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ทักษะทางด้านเทคนิควิธี เป็นความสามารถใน
การใช้ความรู้ วิธีการทางเทคนิค และเครื่องมือท่ีจ าเป็น เพื่อผลส าเร็จของงานท่ีได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาและ
การฝึกอบรม ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถในการมอง 
องค์กร ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อให้องค์กรมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างาน ของแต่ละบุคคล
เหมาะสมกับองค์กร ทักษะด้านความรู้ความสามารถเป็นการยอมรับวัตถุประสงค์ ขององค์กรมากกว่าที่จะค านึงถึง
ความต้องการของบุคคลโดยบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในองค์กร สรุปได้ว่า ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าใจ ระบบโครงสร้างของงาน และจัดโครงสร้างหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสม นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การเมือง สังคม และเศรษฐกิจว่าจะส่งผลกระทบ 
อย่างไรต่อหน่วยงาน เพื่อบริหารงานการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ คะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ทักษะด้านมนุษย์ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิควิธี 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ ระถะยาน (2549 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะเชิงมโนมติ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
และทักษะเชิงเทคนิค 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องรับทราบหลักในการบริหารที่ยึดหลักการกระจาย อ านาจไปสู่สถานศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ดังนั้น จึงท าให้ทักษะ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนพพงษ์   บุญจิตราดุลย์ (2557 : 4) ที่ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล หลายคนร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการที่อาศัย
การควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิค อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรง
ตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ และ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพรรณิการ์ พลายน้อย (2550 : 65 - 
66) ได้ท าการศึกษาทักษะ การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู ในอ าเภอเมืองสระแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามการรับรู้ของครูในสังกัด ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู ในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 
ตามการรับรู้ของครูในสังกัด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ ข้าราชการครู ในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว 
ตามการรับรู้ ของครูในสังกัด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 3. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องอาศัยการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ดีโดยก าหนด การพัฒนาการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กร
ที่มีภารกิจหลัก คือ การจัด การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละระดับ ซึ่ง
ถือ เป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งในการพัฒนาประชากรในประเทศให้มีคุณภาพ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้บริหารเป็นผู้มี
บทบาทและอิทธิพลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะน าพาสถานศึกษาไปสู่ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและ การด ารงชีวิตในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 : 
2 - 3) ได้ก าหนดนโยบายไว้ว่า 1) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 2) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป 3) เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน 4) ยกระดับ
ความแข็งแกร่งมาตรฐาน วิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพ ท่ีแข็งแกร่งและ
มีประสิทธิภาพ 6) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ชัดเจน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 7) สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ 8) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงระบบ ของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิด ร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน 9) เร่งปรับระบบ การ
บริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม 10) มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม 11) ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้ คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสมัย ผลารักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียนโดยรวม
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 



 

 709 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรส่งเสริม สนับสนุนทักษะการบริหารด้านเทคนิควิธี โดยผู้อ านวยการมีความสามารถ ในการวางแผน

บริหารงานโดยจัดท าและใช้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ น าเทคโนโลยีและ นวัตกรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็น
แบบอย่างของผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอล 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะด้านความคิดรวบยอด โดยวินิจฉัย ผลกระทบต่อหน่วยงาน 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการในสถานศึกษา น าความรู้มาช่วย ในการวางแผนและน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความสนใจผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

3. ควรส่งเสริม สนับสนุนทักษะการบริหารด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยท าประโยชน์ให้แก่ ผู้อื่นตามความ
เหมาะสม มีความเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข และการพัฒนาบุคลิกภาพตามรูปแบบ วัฒนธรรมและค่านิยม และท า
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามความเหมาะสม ช่วยเหลือสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2. ศึกษารูปแบบการใช้ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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