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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และจาแนกตามตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครูจานวน 317 คน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.81 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยได้แก่ ทักษะด้าน
ความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบ
ยอดตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบ การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ คิดเห็นของบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกตาม ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The research purposes were to study and to compare the using administrative skills of
school administrators according to the opinions of personnel under the jurisdiction of Phetchaburi
Primary Educational Service Area Office 1, classified by position, education background, and school
size. The sample was the 317 administrators and teachers under the jurisdiction of Phetchaburi
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา
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Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was the questionnaire with
reliability 0.81. The data analyzed by the mean, standard deviation, t-test, and One way ANOVA.
The research findings were:
1. The using administrative skills of school administrators according to the opinions of
personnel under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1, overall
and each aspect were at high level. When sorted by mean were: the cognitive skills aspect, the
technical skills aspect, the education and teaching skills aspect, the human being skills aspect, and
the conceptual skills aspect, respectively.
2. The comparative of using administrative skills of school administrators according to the
opinions of personnel under the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office
1, classified by position, education background, and school size found the overall and each aspect
did not different.
Keywords: Using Administrative Skills of School Administrators According
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยให้สิทธิเสมอ
กั น ในการได้ รั บ การศึ ก ษาอบรมและจั ด ให้ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ อ อกตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2540, หน้า 15-26)การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดี
มีคุณภาพ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ดังที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เป็นการปฏิรูปการจัดการศึกษา
ของประเทศครั้งสาคัญทั้งระบบการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา การกาหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างคน
ไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นคุณภาพบุคคลจึงขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2545 : 9-10)
ความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่า .“สมรรถภาพของผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งชี้ความสาเร็จของการ
บริหารการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษาจะเป็นสิ่งช่วยให้การจัด
การศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผู้บริหารเป็นเสาหลักที่สาคัญอย่า งยิ่ งของหน่ว ยงาน และผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ตลอดจนผลงานโดยส่วนรวม ดังนั้นคุณภาพการศึ กษาและบทบาทของผู้บริหารจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
คุณภาพสถานศึกษารวมทั้งส่งผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษา แต่ละแห่งเป็นอันมาก” (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 33) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของชาติตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภารวมทั้ง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญ ซึ่งได้มีนโยบายด้านการบริหารการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรในระดับการศึกษาที่รับผิดชอบ
โดยให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคคลท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้งานผู้บริหาร
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สถานศึกษาเป็นภารกิจที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยังกาหนดให้มีองค์กร
วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีอานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพสามารถออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้และกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิ ชาชีพผู้บริหารและมี
คุ ณ ภาพในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ จ าเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะทางการบริหาร
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 27)
ปัจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยผ่านวิธีการจัดการศึกษาในการที่จะต้องเร่งพัฒนากาลังคนให้มีความสามารถ มีทักษะการคิด มี
ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาของตนเอง และสังคมเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้การ
จัดการศึกษาจึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเมื่อปี 2542 แต่การดาเนินการปฏิรูปยังประสบปัญหาอยู่อีกหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ด้านคุณภาพทางการศึกษา จึงจาเป็นยิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมแผนการรองรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการกาหนดนโยบายและวางแผน เพื่อแก้ไข หลีกเลี่ยง และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึง
พัฒนาระบบการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมสามารถแข่งขันกับ นานาอารยประเทศได้ในการบริหารโรงเรียน
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนนั้นทาให้เกิด
ผลกระทบกับการดาเนินงานทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนใดตั้งรับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อที่จะทาให้โรงเรียนสามารถป้องกันปัญหาที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ รวมทั้งจะส่งผลให้โรงเรียนนั้น
สามารถพัฒนาตนเองและแข่งขันได้ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริห าร
โรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นข้อมูลพื้น ฐานที่ทาให้สามารถมองเห็นจุดที่จะพัฒนาโรงเรียนซึ่งจะนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางที่เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่องค์การอัจฉริยะ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มุ่งจะพัฒนาโรงเรี ยนให้สามารถ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ปฏิ รู ป ในการศึ ก ษาต้ อ งมี ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ .ซึ่ ง เป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญที่จะทาให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้.เมื่อกล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหารดู
เหมือนจะมีการกล่าวไว้มากมาย ซึ่งมีทั้งทัศนะส่วนตัวที่เกิดจากประสบการณ์หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็น
หลักการบริหารการศึกษาจะไม่มีความหมายถ้าขาดเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องถือว่าเป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ของ การศึกษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพของสังคมในฐานะผู้นาผู้บริหารจะต้องปรับปรุง
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.และผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะ
ผู้นา มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถบุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับการเรียนรู้.ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเปลีย่ นแปลง..บทบาทของตนเองโดยการใช้
หลักการบริหารคุณภาพที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิคและทักษะทางด้านความรู้
ความคิด

ภาคโปสเตอร์
380

ดังนั้นผู้ทาการค้นคว้าอิสระต้องการศึกษาว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการที่จะพัฒนาทักษะการบริหารมาก
น้อยเพียงใด และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านการบริหารต่างกันหรือไม่ ในทักษะด้านต่างๆ.ทั้ง 5 ด้าน จาก
การค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ พบว่า ทักษะทางการบริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake,.&.Roe, 1986 : 29-30)
ประกอบด้วย ทักษะ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) ทักษะด้านมนุษย์ (human
skill)ทักษะทางการศึกษาและการสอน (educational and instructional skill) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill)
และทักษะทางด้านความรู้ความคิด (cognitive skill) ซึ่งเป็นทักษะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด
ปัจจุบันคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังมีคุณภาพไม่เป็นที่พอใจ ดู
ได้จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (ป.6).ปีการศึกษา2555 ได้ตรวจสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน.(O-NET).(ป.6) ปีการศึกษา 2555 จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
1 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผลการทดสอบ
พบว่า วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของนักเรียนและ
คุณภาพการศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร โดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารมีทักษะกระบวนการในการบริหารไม่เหมาะสม ให้ความสนใจ
ในด้านการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนน้อยกว่างานด้านอื่น ๆ ขาดความเข้าใจในหลักสูตร ไม่สนใจพัฒนา
งานด้านวิชาการและไม่เห็นความสาคัญของการเรียนการสอนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจา
ปีการศึกษา 2555 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อยู่ในระดับต่ากว่าเขตอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการขาดทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อนาข้อมูลไป
แก้ปัญหาพัฒนาการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ทั ก ษะการบริหารของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ดเห็น ของบุค ลากร สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน และขนาดสถานศึกษา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในด้าน 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 2) ทักษะด้านมนุษย์
3) ทักษะการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านเทคนิค 5) ทักษะด้านความรู้ความรู้ความคิด
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้น 1,536 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน.187.คน.ครู.1,349.คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา.2562 .จานวน ทั้งสิ้น.317.คน.เป็นผู้บริหาร.127.คนเป็นครูใ190 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล สาหรั บ การการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ จั ด ทาเครื่ อ งมื อ เป็ น
แบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทปลายปิด (closed form) ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
มี 5 ระดับ.ซึ่งผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอรับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนามา
ประกอบในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
มี 5 ระดับ
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร.คู่มือ.บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
2. นาข้อมูลที่ได้ม าวิเคราะห์เนื้อหา.และสังเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้ข้อรายการที่
เหมาะสม.โดยพิจารณาให้ครอบคลุม เนื้ อหาของแต่ละด้า นให้เหมาะสมและดี ที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้ า ง
เครื่องมือ
3. ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้กาหนดเป็นประเด็นให้ครอบคลุม ขอบเขตที่กาหนดในกรอบ
แนวคิด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาให้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อานวยการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
พร้อมด้วยแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
4. นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์คะแนนระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกาหนดน้าหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับ
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2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจสอบให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ท าชุ ด ค าสั่ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของการดาเนินการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต
1 รายข้อและรายด้าน
4. นาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งราย
ข้อและรายด้านโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
5. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ทาการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติตา่ งๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
1. การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยได้แก่ ทักษะด้าน
ความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบ
ยอดตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบ การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ คิดเห็นของบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกตาม ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้ศึกษามีหัวข้อในการอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษา การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด
2) ทักษะด้านมนุษย์ 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านเทคนิค 5) ทักษะทางด้านความรู้ความคิด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านความรู้
ความคิด เพราะว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านความรู้ความคิดในการบริหารงานจึงทาให้การบริหารงานเป็นไป
ตามกระบวนการที่เหมาะสม ส่วนด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเนื่องมาจากสาเหตุผู้บริหารอาจ
ยังขาดการบริหารแบบรวบรวมความคิด โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อนามาพิจารณาในแต่ละด้าน
สามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ สุดา ทัพสุวรรณ (2544, หน้า 24) กล่าวว่า ผู้นาจาเป็นต้องมีทักษะความเป็นผู้นา 3 ด้าน คือ
1) ทักษะทางด้านการมองเห็น เป็นทักษะทางด้านการรับรู้ และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทะลุปรุโปร่ง รวมทั้ง
สามารถที่จะคาดคะเนได้ถึงสิ่งหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกได้อย่างถูกต้อง 2) ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็น
ทักษะทางด้านความรู้ความสามารถในการติดต่อคบหากับคนทั่วไป เป็นผู้สร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู 3) ทักษะทางด้าน
เทคนิค คือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป เป็นทักษะเฉพาะแต่ละงาน ผู้นาไม่จาเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคใน
ทุก ๆ เรื่อง เช่น ผู้อานวยการโรงเรียนไม่จาเป็นต้องสอนได้ทุกวิชา แต่ต้องเข้าใจปรัชญา วัตถุประสงค์ วิธีการสอนอย่าง
กว้าง ๆ
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2. การเปรียบเทียบการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาแนกตาม ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม 5 ด้าน พบว่า ประชากรที่มีตาแหน่งการทางานที่ต่างกัน มีทักษะการบริหารงาน
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าตาแหน่งหน้าที่การงานที่ต่างกันนั้นไม่มีผลต่อการทักษะการบริหารเพราะไม่ว่าจะเป็น
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ครู ใช้ ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความเข้ า ใจในบริบ ทของสถานที่ นั้ น ในการบริห ารงานมากกว่ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลที่ทาให้ความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขต
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ
ราชการ รายได้ ส่วน อายุและ สถานภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารด้านความคิดรวบยอด ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
แนวทางในการดาเนินงานด้านคุณภาพ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ระดับต่อไป
2. ควรศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ความคิด เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะของผู้บริหารให้ดีขึ้นแล้ว ควรทาการศึกษาซ้าอีกครั้ง ว่าผลที่ได้เป็นไปในทาง
ที่เหมาะสมและได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการพัฒนาทักษะของผู้บริหารอย่างไร
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1..จากผลการศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารด้านความรู้ความคิดมีระดับคะแนนเฉลีย่ มากและลาดับสุดท้ายทักษะด้านความคิดรวบยอดมีระดับค่าเฉลีย่
มาก ดังนั้นทางสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาหนองบัวลาภู เขต 2.ควรให้ความสาคัญกับ ทัก ษะการ
บริหารงานใน 5 ด้านเพื่อฝึกฝนให้ผู้บริหารมีทักษะมากยิ่งขึ้นต่อไป
2..สามารถนาแบบการค้นคว้ามาปรุงปรุงทักษะทางด้านการบริหารว่ามีข้อใดที่บกพร่องเพื่ อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคคลที่ทาหน้าที่บริหารในระดับผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการบริหารต่อไป
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