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บทคัดย่อภาษาไทย 

59252320 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ทักษะการบริหาร / วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 

นางสาว ภัทร์ธีรา วงษาวดี: ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. 
มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นหน่วย
วิเคราะห์  จ านวน  48 โรงเ รียน  ก าหนดผู้ ให้ ข้อมูล  โรงเ รียนละ  3 คน  ประกอบด้วย  1) ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 1 คน 2) หัวหน้างาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 คน และ 3) ครู จ านวน 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 144 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารใช้
แนวคิดของกริฟฟิน วัฒนธรรมองค์การ ใช้แนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปาร์คเกอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านเทคนิค ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการวินิจฉัย 
และทักษะการตัดสินใจ ตามล าดับ 

2.  วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ความซื่อสัตย์ เหป้า
ประสงค์ของสถานศึกษา ความเป็นเลิศ ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่น การสร้างเสริมพลังอ านาจ ความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของสถานศึกษา ความหลากหลาย การตัดสินใจ การยอมรับ และการเอ้ืออาทร ตามล าดับ 

3.  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ด้านทักษะการบริหารเวลา และ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59252320 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATORS’ SKILLS / ORGANIZATIONAL CULTURE 

MISS PHATTEERA WONGSAWADEE : MANAGERIAL SKILLS OF ADMINISTRATOR 
AFFECTING ORGANIZATIONAL CULTURE OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY 
EDUCATIONALSERVICE AREA OFFICE 8 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the managerial skills of administrators 
under the secondary educational service area office 8, 2) the organizational culture of schools 
under the secondary educational service area office 8, and 3) the managerial skills of administrator 
affecting organizational culture of schools under the secondary educational service area office 8. 
The sample were 48 schools under the secondary educational service area office 8. The 
respondents consisted of a school director, a head of department of education, and a teacher with 
the total of 144. The research instrument was a questionnaire about the managerial skills of 
administrators based on Griffin concept organizational culture based on Patterson, Purkey and 
Parker concept. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
Stepwise multiple regression analysis. 

The results were as follow : 

1. The managerial skills of administrators under the secondary educational service area 
office 8, as a whole and as an individual aspect; was at a high level; ranking by arthmetic mean 
from high to low were conceptual skill, interpersonal skill, communication skill, technical skill, time-
management skill, diagnostic skill, and decision-making skill. 

2. The organizational culture of schools under the secondary educational service area 
office 8 , as a whole and as an individual aspect; was at a high level; ranking by arthmetic mean 
from high to low were integrity,  organization purposes, quality, trust, empowerment,  sense of 
community,  diversity,  decision making, recognition, and caring            

3. Time-management skill, and the interpersonal skill affected the organizational culture 
of schools under the secondary educational service area office 8 were overall significantly different 
at the statistical level of .01 
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กิตติกรรมประกาศ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ ์อินทรรักษ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  
สุขสดเขียว ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ ดร.สมใจ เดชบ ารุง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ  ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ดร.ศุภากร เมฆขยาย นาง
อรญา เทพาสถิต และนางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิล ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อให้เครื่องมือนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ให้ค าแนะน า 
ท่ีเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหาร
การศึกษารุ่นท่ี 36 คณะครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา โดยเฉพาะ นายศิโรจน์ ปั้นทองค า นางสาวพิมพา ชัย
มา ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าท่ีดี นางสาววิภาวรรณ นาคแว่น ท่ีให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาท่ีดี
เรื่อยมา และนายพุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ท่ีเป็นเหมือนพลังใจ และเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดี
ตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อจรูญ วงษาวดี คุณแม่พวงชมพู วงษาวดี และครอบครัววงษาวดี 
ผู้ให้ทุกส่ิงท่ีดีงาม ให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง เป็นแรงผลักดันอย่างดียิ่งแก่ลูกในการศึกษา
วิจัยด้วยดีเสมอมา จนน ามาซึ่งความส าเร็จ และความภาคภูมิใจในการศึกษาครั้งนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา 
มารดา บูรพคณาจารย์ และผู้มีพระคุณของผู้วิจัยทุกท่านท่ีให้ความรู้อบรมส่ังสอนด้วยความปรารถนาดี 
และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 จำกพระบรมรำโชวำท รัชกำลท่ี 9 ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ มหำวิทยำลัย 
วิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร วันท่ี 12 ธันวำคม พ.ศ.2512 ท่ีกล่ำวว่ำ “งำนด้ำนกำรศึกษำเป็นงำน
ส ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของชำตินั้น ขึ้นอยู่กับกำรศึกษำของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตำมข้อเท็จจริงท่ีทรำบ
กันดีแล้ว ระยะนี้บ้ำนเมืองของเรำมีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท้ังมีสัญญำณบำงอย่ำงเกิดขึ้นด้วยว่ำ 
พลเมืองของเรำบำงส่วนเส่ือมทรำมลงไปในควำมประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอำกำรท่ีน่ำวิตกว่ำ ถ้ำหำก
ยังคงเป็นอยู่ต่อไป เรำอำจเอำตัวไม่รอดปรำกฏกำรณ์เช่นนี้ นอกจำกเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมำจำก
กำรศึกษำด้วยอย่ำงแน่นอน จึงพูดได้เต็มปำกแล้วว่ำ เรำจะต้องจัดงำนด้ำนกำรศึกษำให้ เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น… ”1 ซึ่งจำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำมุ่งให้เกิดคุณภำพท้ังในด้ำนผลผลิต ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร 
และด้ำนปัจจัยต่ำง ๆ โดยมุ่งหวังให้กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำท้ังระบบ บุคคลท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งท่ี
จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวได้ คือผู้บริหำรสถำนศึกษำเพรำะต้องเป็นท้ังผู้น ำ และผู้ประสำน
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยท่ีมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในเรื่องกำรเรียนกำรสอน และ
กำรเรียนรู้ รวมท้ังประสำนสัมพันธ์ ระดม และจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงเปรียบได้ว่ำเป็นจอมทัพท่ีส ำคัญท่ีจะน ำพำ
องค์กำรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมีเกียรติและมีศักด์ิศรี ผู้บริหำรสถำนศึกษำในยุคแห่งกำร
เปล่ียนแปลงทำงบริบทหลำกหลำยส่วนนั้น น่ำจะเปรียบได้กับ ผู้บริหำรมืออำชีพ จึงจะเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบันที่จะท ำหน้ำท่ีส ำคัญให้ไปสู่เป้ำหมำยท่ีพึงประสงค์ โดยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นศักยภำพ คุณภำพ ท ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำแห่งนั้น ฉะนั้นผู้บริหำรย่อมมีบทบำทท่ีเป็นผลต่อกำรส ำเร็จ
หรือประสิทธิภำพของงำนเป็นอย่ำงยิ่ง บำงครั้งกำรจัดองค์กำรแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้อง แต่อำจได้รับ
ผลงำนสูงได้ หำกผู้บริหำรมีทักษะทำงกำรบริหำร เพรำะควำมส ำเร็จของงำนทุกด้ำนขององค์กำร
ขึ้นอยู่กับผู้บริหำรหรือผู้น ำซึ่งจะวินิจฉัยส่ังกำรหรือตัดสินปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำร
กำรศึกษำให้ทันสมัยกับกำรเปล่ียนแปลง มีภำวะผู้น ำท่ีสูง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้อง และมีควำมเป็นประชำธิปไตยเพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเร็จทำงด้ำนกำรศึกษำ ควำมสำมำรถ 
บุคลิก ลักษณะ และคุณสมบัติตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงแท้จริง 
 ทรัพยำกรท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดของประเทศ ก็คือ “ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมรู้” เพรำะ
ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรผลิตของแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับองค์ควำมรู้ของคนในชำติประเทศ
ท่ีพลเมืองมีกำรศึกษำดี ย่อมได้เปรียบในกำรแข่งขันเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเกษตรกรรมหรือ

                                            
 1พระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี 9, "เก่ียวกับกำรเรียนกำรศึกษำ
,"  เข้ำถึงเมือ่ 23 พฤษภำคม 2560, เข้ำถึงได้จำก http://campus.campus-
sterstar.com/variety/21901.html.  
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อุตสำหกรรม ด้วยเหตุท่ีกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรศึกษำจึงเป็น
พื้นฐำนท่ีจะน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเองของคนเรำ คนท่ีได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
 บทบำท ภำระ และหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีมำกมำย ดังนั้นทักษะกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรสำนศึกษำจึงเป็นคุณลักษณะท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำในปัจจุบันต้องให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะบริหำรงำนให้มีคุณภำพ ส่ิงส ำคัญท่ีสุด คือ ตัวผู้บริหำรต้องมีคุณภำพ ผู้บริหำร
ต้องพัฒนำตนเอง มีควำมเป็นผู้น ำ ต้องน ำควำมเปล่ียนแปลง มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกำร
บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลเป็นอย่ำงดีเยี่ยม ซึ่งทักษะของผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 
และจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละบุคคลจะมี และใช้ไม่เท่ำกันขึ้นอยู่
กับควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละบุคคลท่ีจะแสวงหำให้ได้ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ทักษะเพื่อท ำให้สำมำรถบริหำรงำนอย่ำงเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ และนอกจำกทักษะของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ กำรท่ีจะพัฒนำสถำนศึกษำให้ไปถึงเป้ำหมำย หรือเป้ำประสงค์ท่ีต้ังไว้ ยังต้องมีส่ิงส ำคัญ
อีกอย่ำงหนึ่ง นั่นคือ วัฒนธรรมองค์กำร ซึ่งวัฒนธรรมองค์กำรเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวขององค์กำรได้ กำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กำร และกำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำรจึงเป็นส่ิงจ ำเป็น โดยกำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมำชิกกับองค์กำรให้เกิดค่ำนิยมร่วมกัน ด้วยกำรเรียนรู้บทบำท และหน้ำท่ีขององค์กำรเพื่อเสริมสร้ำง
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กำร ผู้บริหำรควรใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรท่ีมีอยู่หลำกหลำยภำยใน
องค์กำรปลูกฝังพฤติกรรมให้เกิดกับสมำชิกตำมท่ีองค์กำรต้องกำร ด้วยกำรเลือกรูปแบบวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจ เป้ำหมำยของแต่ละองค์กำรพร้อมท้ังเสริมสร้ำงแนวทำงในกำรรักษำวัฒนธรรม
องค์กำรท่ีดีมีคุณค่ำให้คงอยู่ เพื่อเป็นปัจจัยในกำรเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จ แข็งแกร่งขององค์กำรนั้น
อย่ำงยั่งยืนสืบไป 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำร
ส่ือสำรสมัยใหม่ท่ีสำมำรถแพร่กระจำยข่ำวสำรข้อมูลได้อย่ำงรวมเร็ว และภำวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อกำรอยู่รอดขององค์กำร ฉะนั้นองค์กำรใดท่ีสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้องค์กำรนั้น
จะต้องเป็นผู้บริหำรท่ีมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ตลอดจนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในอันท่ีจ ำน ำพำองค์กำรให้
ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดีในกำรท่ีจะเป็นผู้บริหำรท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีได้นั้น ผู้บริหำรควรจะมีควำมเป็นผู้น ำในตัว ดังนั้นกำร
บริหำรสถำนศึกษำในยุคปัจจุบันมีองค์ประกอบหลำยประกำรท่ีจะช่วยให้สถำนศึกษำอยู่ได้อย่ำงมั่นคง
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และพัฒนำขึ้นเป็นล ำดับ22545 
 ยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ถือว่ำเป็น
นวัตกรรมทำงกำรบริหำรรูปแบบหนึ่งท่ีน ำมำใช้ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำหลำยประเทศท่ัวโลกรวมท้ัง
ประเทศไทยด้วย หลักกำรส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐำน คือ หลักกำร

                                            
2เกษม  วัฒนชัย, กำรผลิตและกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดีจ ำกัด, 

2545), 84.  
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กระจำยอ ำนำจเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำจำกส่วนกลำงไปยังสถำนศึกษำ โดยให้
สถำนศึกษำมีฐำนะเป็นนิติบุคคลกล่ำวคือ ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยใต้ 4 งำนหลัก
ได้แก่ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรท่ัวไป 3 โดยให้
อ ำนำจแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ อันท่ีจะส่งผลให้สถำนศึกษำด ำเนินภำรกิจเป็น ไปตำม
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด บรรลุตำมเป้ำประสงค์ท่ีต้ังไว้ ภำยใต้แนวทำงพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
สูงสุด คือ ดี เก่ง และมีควำมสุข ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยได้นั้น ต้องอำศัยกำร
บริหำรโดยใช้กระบวนกำรส ำคัญ 3 ประกำร ให้ประสำนสัมพันธ์มีควำมสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน คือ 1) กระบวนกำรบริหำร 2) กระบวนกำรเรียนกำรสอน และ 3) กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ซึ่งกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรส ำคัญกระบวนกำรหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในกำรวำงแผน  

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำหลำยอย่ำง เช่น ระบบบริหำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครู ผู้ปกครองนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ชุมชน องค์กำรท้องถิ่น แต่ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นบุคคลท่ีมี
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ กำรท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำจะสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ท่ี
วำงไว้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตลอดจนทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง4  

ดังนั้นในกำรปฏิบัติงำนท้ังภำยใน และภำยนอกหน่วยงำนให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล ผู้บริหำรจะต้องอำศัยทักษะกำรบริหำรงำน ในกำรท่ีจะขอควำม
ร่วมมือจำกทุกฝ่ำยนั้นย่อมหมำยถึงผู้บริหำรต้องมีควำมรอบรู้ในงำน และต้องมีทักษะในกำร
บริหำรงำนอีกด้วย5 ซึ่งในกำรจัดกำรศึกษำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถือเป็นทรัพยำกรท่ีมี
ควำมส ำคัญสูงสุด เป็นฟันเฟืองคอยขับเคล่ือนส่ิงต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ ท้ังจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตและพัฒนำเป็นคนท่ีมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องรู้จักวิธีกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้กับครู และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กำรท่ีเข้มแข็ง เพื่อ
เสริมสร้ำงทีมงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท ำให้เกิดประสิทธิภำพควำมส ำเร็จของงำน และเป็น
ประโยชน์สูงสุด 
 วัฒนธรรมองค์กำรเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรท่ีจะปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
และผลสัมฤทธิ์ของงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกวัฒนธรรมองค์กำรเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

                                            
3คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), 30-
31.  

4ชูชีพ  บุญศรี, "ทักษะกำรบริหำร," วำรสำรวิชำกำร 8,  9 (พฤษภำคม 2545): 18. 
 5รัตนำ  อัตภูมิสุวรรณ์, "กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรบริหำรในกำรท ำงำนร่วมกัน ," พัฒนำ
เทคนิคกำรศึกษำ 11,  31 (2542): 29. 
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ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลำกรในองค์กำรท่ีสร้ำงเอกลักษณ์ท่ีแตกต่ำงจำกองค์กำรอื่น ๆ ได้ 
วัฒนธรรมองค์กำรท่ีแข็งแกร่งและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์จึงกลำยเป็นท่ีมำของกำรได้เปรียบ ในกำร
แข่งขันท่ียั่งยืนได้ เนื่องจำกเป็นกำรยำกท่ีคู่แข่งจะลอกเลียนไปได้ในทันทีเพรำะกำรสร้ำงและปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งนั้นต้องใช้เวลำและควำมพยำยำมสูง ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กำรมีอิทธิพล
ต่อกำรบริหำร ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล วิธีกำรตัดสินใจ ควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนคุณภำพใน
กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรต่อข่ำวสำรวิธีปฏิบัติงำน สร้ำงควำมมั่นคง และเอกลักษณ์ร่วม สร้ำง
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกันในหมู่สมำชิก ส่งผลต่อควำมประทับใจของสมำชิกในรูปของกำรปฏิบัติงำน 
กำรสร้ำงสรรค์ ควำมผูกพันต่อองค์กำร คุณภำพในกำรปฏิบัติงำนและวัฒนธรรมองค์กำรยังเป็น
ตัวกำรส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ท้ังนี้เพรำะพฤติกรรมกำรบริหำรจ ำเป็นต้อง
ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กำร และควำมแตกต่ำงกันของแต่ละบุคคล กำรเข้ำใจถึงวัฒนธรรม
องค์กำรในโรงเรียนของฝ่ำยบริหำรจะส่งผลให้พฤติกรรมในกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์ และสอดคล้อง
กับกลุ่มปฏิบัติงำนมำกขึ้น ซึ่งมีผลส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนบุคคลในโรงเรียน ท่ีดีท่ีสุด6 
 โดยเฉพำะโลกยุคปัจจุบันที่ผู้บริหำรองค์กำรเช่ือว่ำควำมส ำเร็จในศตวรรษท่ี 21 ข้ึนกับควำมรู้ 
ท่ีรวมถึงควำมสำมำรถในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ ๆ และจำกกำรใช้ควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่มำกกว่ำ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ดังนั้นกำรก ำหนด ปลูกฝังและรักษำวัฒนธรรมองค์กำรท่ีเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพื่อสร้ำงข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน จะท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนในโลกปัจจุบันได้จึงเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบส ำคัญของผู้น ำองค์กำร7 
 
ปัญหำของกำรวิจัย 
 สืบเนื่องจำกแนวทำงกำรปฏิรูประบบบริหำรกำรศึกษำ เพื่อกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรศึกษำจำกส่วนกลำงไปยังสถำนศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งหวังให้
กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลในกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ซึ่งปรำกฏชัดเจนตำมมำตรำ 39 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จะเห็นได้ว่ำ กำรมุ่งกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจไปให้ผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด
ผู้เรียน ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้ปกครองและชุมชุนให้ได้มีส่วนร่วมกันตัดสินใจในกำรจัด
กำรศึกษำให้มำกท่ีสุด เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้สถำนศึกษำมีอิสระและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรวิชำกำร 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรท่ัวไป8  

                                            
 6T. J.  Sergiovanni and R. J.  Starratt, Supervision : A redefinition, 5th ed.  
(Singapore: Mc Graw – Hall International, 1993), 153.  

7 กัญญำ  ศิริสกุล, "กำรปกครองและกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์," วำรสำรรำมค ำแหง 14,  
1 (มกรำคม-มิถุนำยน 2554): 15. 

8อุทัย  บุญประเสริฐ, หลักสูตรและกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน , พิมพ์ครั้งท่ี 3  
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช, 2542), ข-ค. 
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 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำซึ่งมีผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น ปัจจัย
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งนั้นก็คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำนั่นเอง ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรให้ประสบผลส ำเร็จท้ัง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีทักษะทำงกำรบริหำรหลำยด้ำนเพื่อบริหำร
องค์กำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและก้ำวสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีดีได้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและ
จัดกำรของผู้บริหำรมีควำมส ำคัญมำกกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลทุกอย่ำงของโรงเรียนเพื่อ
เตรียมพร้อมในกำรเข้ำใช้งำน กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรบริหำรสถำนศึกษำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรศึกษำ ด้วยเหตุนี้ กำรบริหำรงำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมช ำนำญและ
ควำมสำมำรถเพรำะกำรปฏิบัติงำนใด ๆ หำกหวังจะให้ผลกำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลแล้ว ผู้บริหำรจะต้องมีควำมช ำนำญ มีทักษะในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณธรรม จริยธรรม มีควำม
ฉลำดท้ังทำงด้ำนสติปัญญำ และด้ำนอำรมณ์ รวมทั้งปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ จึงจะสำมำรถ
น ำพำสถำนศึกษำ ไปสู่ควำมสัมฤทธิ์ผลท้ังทำงกำรศึกษำ และกำรบริหำร เท่ำท่ีปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำขำดควำมสนใจในหน้ำท่ี มีควำมสนใจด้ำนวิชำกำรน้อยกว่ำด้ำนอื่น ๆ เป็น
ผู้บริหำรท่ียึดวัฒนธรรมบริหำรแบบเดิม ๆ ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ไม่มีวิสัยทัศน์ในกำรก ำหนดนโยบำย
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ เป็นผู้บริหำรท่ีไม่มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกับควำม
ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นผู้บริหำรท่ีขำดทักษะในกำรบริหำร  
จนอำจท ำให้องค์กำรเกิดควำมล้มเหลว ไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรท ำงำน 9 ซึ่งในกำรบริหำร
สถำนศึกษำให้ประสบควำมส ำเร็จนั้นต้องเกิดจำกควำมร่วมมือกันของบุคคลำกรในองค์กำร  
โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำร และมีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเป็นหนึ่ง
เดียวกันให้เกิดขึ้นในองค์กำร ซึ่งควำมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้ครูมีควำมสุขในกำร
ท ำงำน และเกิดควำมรู้สึกเต็มใจท่ีจะท ำงำนให้องค์กำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ส่งผลให้ ผลงำน 
มีประสิทธิภำพเป็นท่ีน่ำพอใจ และท ำให้หน่วยงำนเจริญก้ำวหน้ำไปด้วย และอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะท ำให้
ผู้บริหำร บริหำรงำนให้ส ำเร็จนั่นคือ กำรส่ือสำรเป้ำหมำยของงำน ให้บุคลำกรเข้ำใจ ซึ่งเป็นทักษะ
หนึ่งท่ีผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญ เพรำะเป้ำหมำยท่ีเรำก ำหนดขึ้นนั้น อำจเป็นเรื่องยำกของบุคลำกร 
หรือเป็นข้อกังวลของบุคลำกรได้ ดังนั้นผู้บริหำรต้องใช้เทคนิค และพลังในกำรส่ือสำรให้ดี เพื่อให้
บุคลำกรยอมรับในเป้ำหมำยและมองเห็นประโยชน์กับเป้ำหมำยท่ีก ำลังจะไป โดยกำรจูงใจให้ทีมงำน
รู้สึกว่ำเป้ำหมำยนั้นเป็นของบุคลำกรด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เป็นของหัวหน้ำเพียงคนเดียว ผู้บริหำรก็ต้อง
แสดงให้บุคลำกรเห็นถึงควำมกล้ำในกำรตัดสินใจ กำรแสดงทรรศนะ เพรำะจริง ๆ แล้ว เรำตัดสินใจ
ทุกเรื่อง แม้ว่ำเรำจะบอกว่ำเรำไม่ตัดสินใจ เพรำะผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในทุก ๆ  เรื่องท่ีได้ติดสินใจ
ไป บุคลำกรอำจมีควำมกลัว หัวหน้ำงำนควรท ำให้บุคลำกรฝึกในกำรตัดสินใจ อย่ำกลัวที่จะติดใจ แล้ว
เมื่อตัดสินใจแล้ว ควรลงมือปฏิบัติทันที แล้วหัวหน้ำงำนควรเผชิญหน้ำกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ แล้วใช้
ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้ศึกษำมำตัดสินใจ เพรำะถ้ำผู้บริหำรไม่กล้ำท่ีจะตัดสินใจ งำนต่ำง ๆ ก็จะค้ำง  

                                            
9ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ , สภำพและปัญหำกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส ำนักนโยบำยแผน และมำตรฐำน
กำรศึกษำสำสนำ และวัฒนธรรม สกศ., 2545). 
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แล้วงำนต่ำง ๆ ก็ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยไปได้ ทักษะกำรเป็นผู้บริหำรจะท ำให้กลำยเป็นผู้บริหำรท่ี
มีคุณภำพ ท่ีได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลรอบทิศทำง ผู้บริหำรก็ควรใช้ทักษะเหล่ำนี้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้ครบถ้วน แล้วมุ่งมั่นสู่เป้ำมำยท่ีต้ังไว้ จึงจะประสบผลส ำเร็จ 

อีกด้ำนท่ีส ำคัญ คือ ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีปัญหำ 
และอุปสรรคอีกหลำยประกำร ปัญหำท่ีส ำคัญท่ีสุดเรื่องวัฒนธรรมองค์กำรท่ียังเป็นแนวต้ังมำกกว่ำ
แนวรำบ ยึดถือระเบียบปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมำยำวนำน ปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้บังคับบัญชำส่ังเท่ำนั้น 
บุคลำกรในสถำนศึกษำส่วนใหญ่จัดระเบียบกำรท ำงำนประจ ำแต่ละวันไม่ได้ ขำดควำมกระตือรือร้นใน
เรื่องของกำรปฏิรูปวิธีกำรท ำงำน ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน ำรูปแบบใหม่ ๆ มำประยุกต์ใช้  
ท้ังในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย มักจะกังวลในเรื่องท่ีมีคน
พูดถึงเรื่องใหม่ ๆ ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มงำนประจ ำให้มำกขึ้นอีกจึงปฏิเสธหรือไม่ก็ท ำอย่ำงไม่เต็มใจ และ
เกิดกำรต่อต้ำนผู้ท่ีจะมำปรับเปล่ียนภำยในองค์กำร10  

และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และครูโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 8 พบว่ำ ยังมีประเด็นปัญหำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรขำดกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเปิดเผย 
กำรให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนแก่บุคลำกร คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหำร ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร กำรสร้ำงศรัทธำของผู้บริหำรท่ีมีให้แก่องค์กำร และวัฒนธรรมองค์กำร
ภำยในโรงเรียน11  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำ เรื่อง ทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษำเขต 8 เพื่อจะได้น ำผลงำนวิจัยท่ี
ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ร่วมท้ังสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรท่ีเข้มแข็งให้เกิดขึ้น และมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  
แก่หน่วยงำนอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหำและควำมส ำคัญของปัญหำ ผู้วิจัยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำร
วิจัยไว้สำมประกำร ดังนี้ 
 1.  เพื่อทรำบทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 
 2.  เพื่อทรำบวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 

 3.  เพื่อทรำบทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

                                            
10ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ, วิทยำจำรย์วำรสำรเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพครู (กรุงเทพฯ: พี.

เอ.ลิฟวิ่งจ ำกัด, 2551), 44. 
11สัมภำษณ์,  บุคลำกร และครูโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8, 

22 กุมภำพันธ์ 2561.  
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ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ก ำหนดข้อค ำถำมของงำนวิจัยเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 อยู่ในระดับใด 
 2.  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
อยู่ในระดับใด 
 3.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 หรือไม่ 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 เพื่อให้กำรศึกษำทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ กับวัฒนธรรมองค์กำร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 สำมำรถตอบค ำถำม
ของงำนวิจัยท้ังสำมประกำรข้ำงต้นได้ ผู้วิจัยจึงก ำหนดสมมติฐำนเพื่อกำรวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 อยู่ในระดับปำนกลำง 
 2.  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
อยู่ในระดับปำนกลำง 
 3.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
 
ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะของ
องค์กำรเชิงระบบ (system approach) ตำมแนวคิดของลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg 
and Ornstein) ท่ีกล่ำวว่ำกำรด ำ เนินงำนของโรงเรียนประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ ( inputs)  
กระบวนกำรแปรสภำพ (transformation process) และผลผลิต (outputs) จะมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม (context) และข้อมูลย้อนกลับ (feedback)12  

แนวคิดนี้ช่วยให้กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและยัง
สำมำรถช้ีให้เห็นถึงควำมพยำยำมของผู้บริหำร ในกำรเริ่มเปล่ียนแปลงขึ้นในระบบอีกด้วย ส ำหรับ
ปัจจัยกำรผลิตในระบบกำรศึกษำ คือ กำรจัดกำรศึกษำ บุคลำกร งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์  
ปัจจัยเหล่ำนี้ถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนกำรขององค์กำร ซึ่งได้แก่ กำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน  
กำรนิเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงำน ในกำรวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ได้แก่ ทักษะกำรคิด
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหำรซึ่งเป็นปัจจัยน ำไปสู่ผลผลิต (output) คือ ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ  

                                            
 12Fred C.  Lunenburg and Allan C.  Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed.  (CA: Wadsworth, 2012).  
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ในส่วนของ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรเป็นส่ิงส ำคัญในกำรน ำพำสถำนศึกษำให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และสำมำรถใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกท่ีกล่ำวมำ
จึงมีนักทฤษฎีหลำยท่ำนได้กล่ำวถึงทักษะทำงกำรบริหำรไว้หลำกหลำย ดังนี้ แคทซ์ (Katz) ได้กล่ำวถึง 
ทักษะกำรบริหำรประกอบด้วย 3 ประกำร ดังนี้ 1) ทักษะทำงเทคนิค (technical skills) 2) ทักษะ
ด้ำนมนุษย์  (human skills) 3) ทักษะ ด้ำนมโนภำพ (conceptual skills)13 แฮริ ส  (Harris)  
ได้กล่ำวถึง ทักษะกำรบริหำรประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้ 1) ทักษะด้ำนมโนภำพ ประกอบด้วย  
กำรมองเห็นภำพโดยรวม กำรวิเครำะห์ กำรวินิจฉัย กำรรู้จักสังเครำะห์ กำรรู้จักวิพำกษ์วิจำรณ์ และ 
กำรรู้จักถำมค ำถำม 2) ทักษะทำงด้ำนมนุษย์ ประกอบด้วย กำรเข้ำอกเข้ำใจ กำรรู้จักสังเกต กำรรู้จัก
สัมภำษณ์ กำรรู้จักน ำกำรอภิปรำย สำมำรถสะท้อนควำมรู้สึกและควำมคิดออกมำ กำรมีส่วนร่วมใน
กำรอภิปรำย และกำรแสดงบทบำทสมมติได้ 3) ทักษะทำงเทคนิค ประกอบด้วย กำรอ่ำน เขียน  
พูด จัดล ำดับเรื่องรำวเป็น สำธิตได้ เขียนแผนภูมิและวำดภำพส่ือได้ ค ำนวณเป็น สำมำรถเป็นประธำน
ในท่ีประชุมได้14 เซอร์จิโอวำนนีและสตรำรัท (Sergiovanni and Strarat) ได้กล่ำวว่ำ ทักษะกำร
บริหำร ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้ำนเทคนิค (technical skills) 2) ทักษะด้ำนมนุษย์  
(human skills) 3) ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (conceptual skills)15 และ ดูบริน (Dubrin) 
กล่ำวถึงทักษะกำรบริหำรประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้ำนเทคนิค (technical skill) 
หมำยถึง มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกิจกรรมเฉพำะส่วนของงำน 2) ทักษะด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (interpersonal skill) หมำยถึง ควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 3) ทักษะด้ำนมโนภำพ 
(conceptual skill) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนส่ิงต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน 4) ทักษะด้ำน
กำรวินิจฉัย (diagnostic skill) หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรสืบสวนปัญหำ และหำวิธีแก้ไขปัญหำ 
และ 5) ทักษะด้ำนนโยบำย (political skill) หมำยถึง ก ำหนดหลักกำร วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ได้มำซึ่ง
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ16  

และในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ทักษะกำรบริหำรตำมแนวคิดของ กริฟฟิน (Griffin) กล่ำวไว้
เกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรว่ำ เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ  
ซึ่ งประกอบด้วยทักษะ 7 ประกำร ดังนี้  1) ทักษะด้ำนเทคนิค ( technical skills) 2) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal skills) 3) ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (conceptual 
skills) 4) ทักษะกำรวินิจฉัย (diagnostic skills) 5) ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร (communication 

                                            
13Robert L. Katz, "Skills of an Effective Administrator," Harvard Business Review 

33,  1 (January – February 1995): 22-42. 
14Ben M.  Harris, Supervisory in Education (Englewood Cliff: Prentice Hall, 

1963), 15-16.  
15 Thomas J. Sergiovanni and Robert J.  Strarat, Supervision Human 

Perspective, 3rd ed.  (New York: Mcgraw – Hill, 1983), 30. 
16Andrew J.  Dubrin, ESSENTIALS OF MANAGEMENT (Mason: South Western 

Cengage Learning, 2012), 16. 
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skills) 6) ทักษะกำรตัดสินใจ (decision – making skills) 7) ทักษะกำรบริหำรเวลำ ( time – 
management skills)17 
 ส่วนแนวควำมคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร ได้มีนักวิชำกำรเสนอแนวคิดไว้ หลำยท่ำน เช่น 
เซอร์จิโอวำนนี่ และสตำร์แรตต์ (Sergiovanni and Starratt) กล่ำวคือ วัฒนธรรมองค์กำร ได้ก่อตัว
ขึ้นมำจำกส่ิงต่อไปนี้ 1) ประวัติของสถำนศึกษำ (School’s history) 2) ควำมเช่ือ (beliefs) 3) 
ค่ำนิยม (values) 4) บรรทัดฐำนและมำตรฐำน (norms and standard) และ 5) รูปแบบของ
พฤติกรรม (patterns of behavior)18  รอบบินส์และโคลเตอร์ (Robbins and Coulter) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นในวัฒนธรรมองค์กำรไว้ 3 ลักษณะคือ 1) กำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรม (creating an 
innovative culture) 2) กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรท่ีตอบสนองต่อลูกค้ำ (creating an customer 
- responsive culture)  และ 3) บ ำรุงจิตวิญญำณท่ีท ำงำน (Spirituality and Organizational 
Culture)19 และในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้วัฒนธรรมองค์กำรตำมแนวคิดของ แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และ
ปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งได้กล่ำวถึงวัฒนธรรมองค์กำรไว้ 10 ประกำร ดังนี้ 
1) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (school purposes) 2) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ(empowerment) 
3) กำรตัดสินใจ (decision making) 4) ควำมรู้ สึกเป็นส่วนหนึ่ งของสถำนศึกษำ (sense of 
community) 5) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust and confidence) 6) ควำมเป็นเลิศ 
(excellence) 7) กำรยอมรับ (recognition) 8) ควำมเอื้ออำทร (caring) 9) ควำมซื่อสัตย์ (integrity) 
และ 10) ควำมหลำกหลำย (diversity)20 
 จำกแนวคิด และขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับทักษะกำร
บริหำรของผู้บริหำรตำมแนวคิดกริฟฟิน (Griffin) และได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร 
ตำมแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดมำเป็นขอบข่ำยกำรวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 

                                            
17Ricky W.  Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed.  (Canada: 

Nelson Education, 2013), 13-15. 
18 Thomas J. Sergiovanni and Robert J.  Strarat, Supervision Human 

Perspective, 4th ed.  (New York: Mcgraw – Hill Book Company, 1988), 106.108.  
19Stephen P. Robbins and Mary  Coulter, Management, 11th ed.  (Harlow Essex 

England: Pearson, 2012), 86-88. 
 20Jerry L. Patterson, Stewart C.  Purkey, and Jackson V.  Parker, “Guiding Belifs 
of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World (New 
York: McGraw – Hill book Company, 1986), 50-51.  
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แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 
 

ที่มำ :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadworth, 2012), 21-22. 
 :  Ricky W. Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. (Canada : 
Nelson Education, 2013), 13-15. 
 :  Jerry L.Patterson,Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “ Guiding Beliefs of 
Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World (New York 
: McGraw – Hill book Company, 1986), 50-51. 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในกำรท ำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรใช้แนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 7 ประกำร ดังนี้ 1) ทักษะด้ำนเทคนิค 
(technical skills) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ( interpersonal skills) 3) ทักษะด้ำน
ควำมคิดรวบยอด (conceptual skills) 4) ทักษะกำรวินิจฉัย (diagnostic skills) 5) ทักษะกำร
ติดต่อส่ือสำร (communication skills) 6) ทักษะกำรตัดสินใจ (decision – making skills) และ  
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7) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (time – management skills)21 และวัฒนธรรมองค์กำร ใช้แนวคิดของ 
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งได้กล่ำวถึงวัฒนธรรม
องค์กำรไว้ 10 ประกำร ดังนี้ 1) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (school purposes) 2) กำรสร้ำงเสริม
พลังอ ำนำจ (empowerment) 3) กำรตัดสินใจ (decision making) 4) ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถำนศึกษำ (sense of community) 5) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust and confidence) 
6) ควำมเป็นเลิศ (excellence) 7) กำรยอมรับ (recognition) 8) ควำมเอื้ออำทร (caring) 9) ควำม
ซื่อสัตย์ (integrity) และ 10) ควำมหลำกหลำย (diversity)22 โดยสรุปเป็นขอบเขตกำรวิจัย ได้ดัง
แผนภูมิท่ี 2 

 
ทักษะกำรบริหำร (Xtot)   วัฒนธรรมองค์กำร (Ytot) 

 

1. ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) 
2. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) 
3. ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (X3) 
4. ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) 
5. ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร (X5) 
6. ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) 
7. ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 
 

  

1. เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) 
2. กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) 
3. กำรตัดสินใจ (Y3) 
4. ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 
(Y4) 
5. ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) 
6. ควำมเป็นเลิศ (Y6) 
7. กำรยอมรับ (Y7) 
8. ควำมเอื้ออำทร (Y8) 
9. ควำมซื่อสัตย์ (Y9) 
10. ควำมหลำกหลำย (Y10) 
 

 

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

ที่มำ :  Ricky W.Griffin, Management Principles and Practices, 11th ed. ( Canada: 
Nelson Education, 2013), 13 - 15. 
 :  Jerry L.Patterson,Stewart C Purkey and Jackson V. Parker, “ Guiding Beliefs of 
Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World (New York 
: McGraw – Hill book Company, 1986), 50-51. 
 

                                            
21Griffin, Management Principles and Practices, 13-15. 
22Jerry L. Patterson, Stewart C. Purkey, and Jackson V.  Parker, “Guiding Beliefs 

of Our School District,” Productive School Systems for a Nonrational World (New 
York: Magraw – Hill book Company, 1986), 50-51. 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจควำมหมำยเฉพำะของค ำท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้
นิยำมควำมหมำยของค ำต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ทักษะกำรบริหำร  หมำยถึง ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ควำมคล่องแคล่วว่องไว ควำม
ถูกต้องในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีแสดงว่ำเป็นผู้บริหำรท่ีดี เป็นผู้บริหำรท่ีมีองค์ควำมรู้   
มีประสิทธิภำพ ในกำรใช้ท้ังศำสตร์และศิลป์ในกำรด ำเนินงำน ผ่ำนกระบวนกำรร่วมมือ และ
ประสำนงำนกันระหว่ำง มนุษย์และทรัพยำกรทำงกำรบริหำร ให้ด ำเนินไปตำมนโยบำยจนบรรลุ
เป้ำหมำยองค์กำรนั้นได้ และควำมถูกต้องในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีแสดงว่ำเป็นผู้บริหำรท่ีดี  
มีประสิทธิภำพสำมำรถบริหำรงำนและน ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย 7 ทักษะ คือ  
1) ทักษะด้ำนเทคนิค 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 3) ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด 4) ทักษะ
กำรวินิจฉัย 5) ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร 6) ทักษะกำรตัดสินใจ และ 7) ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
 วัฒนธรรมองค์กำร  ส่ิงท่ีบุคคลในองค์กำรมีควำมเช่ือ ค่ำนิยม ระเบียบแบบแผนควำม
ประพฤติและกำรปฏิบัติของบุคคลในองค์กำร ควำมเข้ำใจว่ำส่ิงใดควรกระท ำและส่ิงใดท่ีไม่ควรกระท ำ
ในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรถ่ำยทอดสืบต่อกันมำจนเป็นวิถีชีวิตของบุคลำกร ซึ่งท ำ งำนร่วมกันใน
องค์กำร ประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ 1) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 2) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ  
3) กำรตัดสินใจ 4) ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 5) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น  
6) ควำมเป็นเลิศ 7) กำรยอมรับ 8) ควำมเอื้ออำทร 9) ควำมซื่อสัตย์ และ 10) ควำมหลำกหลำย 
 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  หมำยถึง หน่วยงำน 
ของรัฐ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ท่ีมีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำ (ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดรำชบุรี  
มีโรงเรียน ท้ังหมด จ ำนวน 26 โรงเรียน และจังหวัดกำญจนบุรี มีโรงเรียนท้ังหมด จ ำนวน 29 
โรงเรียน รวมจ ำนวนโรงเรียนท้ังส้ิน 55 โรงเรียน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในกำรศึกษำวิจัย เรื่อง “ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8” ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร ทฤษฎี
และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษำ โดยมีเนื้อหำสำระท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ทักษะกำร
บริหำร 2) วัฒนธรรมองค์กำร 3) โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 4) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ทักษะกำรบริหำร 
 ทักษะกำรบริหำรในแต่ละองค์กำร มีกำรจัดกำรในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ แตกต่ำงกัน
ออกไป ตำมแต่ละองค์กำรนั้น ๆ และในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ท่ีด ำเนินอยู่ ไม่มีส่ิงใดส ำคัญ
เกินกว่ำกำรบริหำร หรือกำรจัดกำร ท้ังนี้เพรำะกำรบริหำรหรือกำรจัดกำรเป็นงำนส ำคัญต่อกำร
อ ำนวยให้มนุษย์ท ำงำนต่ำง ๆ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรบริหำรอย่ำงมีระบบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป  

ทักษะกำรบริหำร เป็นค ำท่ีเกิดจำกกำรประสมค ำของ ค ำว่ำ “ทักษะ” และ “กำรบริหำร” 
โดยมีนักกำรศึกษำ และนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “ทักษะ” และ “กำรบริหำร” ไว้ดังนี้ 
 
ควำมหมำยของทักษะ 

นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ทักษะ ไว้ดังนี้ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland) ให้ควำมหมำยของทักษะ (skill) ว่ำ คือส่ิงท่ีต้องกำรให้ท ำได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทักษะท่ีเกิดขึ้นมำจำกพื้นฐำนของควำมรู้ จะสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงคล่องแคล่ว23

นิวแมน (Newman) ได้ให้ควำมหมำยของทักษะว่ำ คือควำมสำมำรถในกำรท ำงำนหรือกระท ำให้
บรรลุเป้ำหมำยปลำยทำง ตำมเป้ำประสงค์ขององค์กำรท่ีต้ังไว้อย่ำงโดยเร็ว 24 แคทซ์ (Katz)  
ให้ควำมหมำยของทักษะว่ำ คือควำมสำมำรถในกำรเปล่ียนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ออกมำเป็นรูปของกำร
กระท ำ25 และพะยอม วงศ์สำรศรี นักกำรศึกษำของไทย ให้ควำมหมำยของทักษะ (Skill) ว่ำเป็น
ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง หรือเป็นควำมช ำนำญใน
กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้อง 26 พีระ พนำสุภน ได้กล่ำวว่ำ ทักษะ (skill) 

                                            
23David C.  McClelland, "Testing for competence rather than for intelligence," 

American Psychologist 28 (April 2011): 1-14.  
24Willian H.  Newman, Administrative action: The tecgniques of organization 

and management (New Jersey: Prentice – Hall, 1963), 5. 
25Katz, "Skills of an Effective Administrator."  
26พะยอม วงศ์สำรศรี, องค์กำรและกำรจัดกำร, พิมพ์ครั้งท่ี 7  (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต, 2552), 64.  
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หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติได้ในระดับท่ีท ำได้อย่ำงคล่องแคล่วหรือช ำนำญ อันเกิดจำกกำร
ท ำหรือปฏิบัติบ่อยๆ ดังนั้นทักษะจะต้องมำจำกพื้นฐำนท่ีส ำคัญคือ ควำมเข้ำใจและใช้เป็น ซึ่งปัจจุบัน
กำรประเมินผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้ (learning outcomes) มักจะก ำหนดตัวบ่งช้ีส ำคัญ คือ ควำม
เข้ำใจใช้เป็นและทักษะ (literacy and skill) เช่น ควำมเข้ำใจใช้เป็นในด้ำน ICT, ควำมเข้ำใจใช้เป็น
ในด้ำนภำษำ, ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ, ทักษะกำรส่ือสำร, ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน ฯลฯ27 
ครรชิต มำลัยวงศ์กล่ำวว่ำ ทักษะนั้นไดรับกำรบัญญัติให้ตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ skill พจนำนุกรม
เคมบริดจ ให้ควำมหมำยว่ำ “an ability to an do activity or job well, especially because 
you have practiced it” อีกนัยหนึ่งคือ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนใด ๆ ไดดีเพรำะไดรับกำรฝึกฝน
มำแลว ควำมสำมำรถและก ำลังกำรผลิตท่ีได้มำจำกควำมพยำยำมอย่ำงรอบคอบอย่ำงมีระบบ และ
ยั่งยืนเพื่อให้เกิดควำมซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับควำมคิด28 
 ดังนั้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของทักษะได้ว่ำ ทักษะ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรกระท ำ
หรือกำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพื่อเกิดควำมช ำนำญ ซึ่งอำจหมำยถึงทักษะท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย 
สติปัญญำ หรือสังคม ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำบ่อย ๆ ซ้ ำ ๆ หรือตั้งใจฝึกฝนให้เกิดทักษะนั้น ๆ ขึ้น 
 
ควำมหมำยของกำรบริหำร 

นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ กำรบริหำร ไว้ดังนี้ 
สโตน (Stone) ให้ควำมหมำยของกำรบริหำรว่ำ คือกระบวนกำรของกำรวำงแผนกำรจัดกำร 

กำรแนะน ำ และกำรควบคุม โดยระดมทรัพยำกรท่ีมีอยู่ท้ังมวลในองค์กำร มุ่งใช้เพื่อผลแห่งกำรบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้29 เทอรี่ (Terry) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริหำร คือ กระบวนกำรของกำรวำงแผนกำร
จัดกำร กำรจูงใจ และกำรควบคุมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร โดยใช้ทรัพยำกรมนุษย์และ
อื่น ๆ ท่ีมีอยู่30 ฟลิปโป้ (Fippo)  ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริหำร คือ กระบวนกำรในกำรวำงแผน  
กำรจัดกำรองค์กรกำรปกครอง และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 31 บำร์นำร์ด (Barnard) ให้ควำมหมำยว่ำ  
กำรบริหำร คือ ศิลปะในกำรท ำให้ส่ิงต่ำง ๆ ได้รับกำรกระท ำจนเป็นผลส ำเร็จ โดยผู้บริหำรไม่ต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใช้ศิลปะท ำให้ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนจนเป็นผลส ำเร็จตรงตำมจุดมุ่งหมำยขององค์กำร หรือ

                                            
 27พีระ พนำสุภน, "เข้ำใจใช้เป็น, ทักษะ, ควำมเชี่ยวชำญ และสมรรถนะ,"  เข้ำถึงเมื่อ 25 
มิถุนำยน 2561, เข้ำถึงได้จำก http://www.peerapanasupon.com/?p=874.  
 28Business  Dictionary, Skill (Washington, D.C.: WebFinance, 2017).  
 29Jame A.F.  Stone, Management (New Jersey: Prentice-Hill, Inc, 1978), 4. 

30George R.  Terry, Principles of Management (Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 
1979), 4. 
 31Edwin B.  Flippo, Principle of Personnel Management (New York: Mc. Graw-
Hall, 1970), 1. 
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เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีผู้บริหำรตัดสินใจเลือก32 เซอร์จิโอวำนนี (Sergiovanni) ให้ควำมหมำยว่ำ 
กำรบริหำร คือ กระบวนกำรของกำรท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นและหรือโดยผู้อื่น เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตำม
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ33 ไซมอน (Simon) กล่ำวว่ำ กำรบริหำร คือ ศิลปะในกำรท ำให้ส่ิงต่ำง 
ๆ ได้รับกำรกระท ำจนเป็นผลส ำเร็จ โดยผู้บริหำรไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใช้ศิลปะท ำให้ ผู้ซึ่ง
ปฏิบัติงำนจนเป็นผลส ำเร็จตรงตำมจุดมุ่งหมำยขององค์กำร หรือเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีผู้บริหำร
ตัดสินใจเลือก34 ฮำลปิน (Halpin) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริหำรเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ไม่วำ่
จะเป็นทำงกำรศึกษำ กำรอุตสำหกรรม หรือองค์กำรของรัฐ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส ำคัญ  
4 ประกำร ดังนี้ 1) งำน (Task) หมำยถึง งำนท่ีต้องท ำให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ องค์กำรใดปรำศจำก
งำนหรือภำรกิจท่ีต้องกระท ำแล้ว องค์กำรนั้นก็ไม่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุท่ีจะด ำรงอยู่อีกต่อไป  
2) องค์กำรท่ีเป็นทำงกำร (Formal Organization) หมำยถึง กลุ่มชนิดพิเศษ เป็นกลุ่มสังคมท่ี
ประกอบด้วยผู้น ำ และสมำชิกของกลุ่ม ซึ่งสมำชิกขององค์กำรต่ำงก็มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ มีบทบำทท่ี
คำดหวังหรือท่ีก ำหนดเอำไว้แตกต่ำงกันออกไป โดยสมำชิกทุกคนร่วมมือกันท ำงำน เพื่อวัตถุประสงค์
อย่ำงเดียวกัน 3) กลุ่มผู้ร่วมงำน (Word Groups) หมำยถึง บุคคลซึ่งถูกเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งตำมท่ี
ระบุไว้ องค์กำรหนึ่งอำจมีผู้ร่วมงำนกลุ่มเดียวหรือหลำยกลุ่มก็ได้ และ 4) ผู้น ำ (Leaders) หมำยถึง 
ผู้บริหำรซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของกลุ่มย่อยในองค์กำรก็ได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มต่ำงก็มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบกำรท ำงำนเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กำรนั้น ๆ35 ดรักเกอร์ (Drucker) ได้ให้ควำมหมำย
ว่ำ กำรบริหำร คือ กำรท ำให้งำนต่ำง ๆ ลุล่วงไปโดยอำศัย36 ยำเบ็ญ เรืองจรูญศรี ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
กำรบริหำร คือ ควำมเช่ือท่ีเกิดขึ้นอย่ำงมีหลักเกณฑ์ มีกำรทดสอบและกำรสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ  
ว่ำพฤติกรรมกำรบริหำรองค์กำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ถ้ำทฤษฎีได้รับกำรพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะ
กลำยเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวควำมคิดท่ีมีเหตุผลและสำมำรถน ำไปประยุกต์ และปฏิบัติในกำร
บริหำร37 

จำกควำมหมำยของนักกำรศึกษำหลำยท่ำนท่ีกล่ำวมำแล้ว ท้ังของประเทศไทย และชำว
ต่ำงประเทศ พอสรุปได้ว่ำ กำรบริหำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ งำนท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกหน่วยงำน หรือองค์กำร โดยกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์ และทรัพยำกรในด้ำนอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ 

                                            
 32 Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Cambridge, Mass.: 
Harvard, 1968), 72. 
 33 Sergiovanni, Education Governance and Administration (New Jersey: 
Englewood Cliffs, 1980), 5.  

34Herbert A.  Simon, Administrative Behavior (New York: The Free Press, 1976). 
35Andrew. W.  Halpin, Theory and Research in Administration (New York: 

Macmillan, 1966), 161. 
 36Peter F.  Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London: 
Pan Book Ltd, 1979), 9. 
 37ยำเบ็น เรืองจรูญศรี, "ทฤษฎีทำงด้ำนกำรบริหำร,"  เข้ำถึงเมื่อ 22 กุมภำพันธ์ 2561 , 
เข้ำถึงได้จำก www.kroobannok.com/blog////. 
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โดยบริหำรผ่ำนทำงกระบวนกำรวำงแผน กำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรจัดกำร กำรชักจูงใจ และกำร
ก ำกับติดตำมควบคุม  
 
ควำมหมำยของทักษะกำรบริหำร 

มีนักกำรศึกษำหลำยท่ำน ได้ให้ควำมหมำยของทักษะกำรบริหำร ไว้หลำกหลำย มำกมำย 
ดังนี้ กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่ำวว่ำ ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีทักษะบำงประกำร เพื่อเติมเต็มบทบำทอันจะ
ก่อให้กำรจัดกำรประสบควำมส ำเร็จ โดยตรงต่อองค์กำร38 จอห์นสัน, แคสท์ และโรเซนวิก (Johnson, 
Kast and Rosenzweig) กล่ำวไว้ว่ำ กำรบริหำรเป็นกำรร่วมมือและประสำนงำนกันระกว่ำงมนุษย์
และทรัพยำกรทำงวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ปัจจัยพื้นฐำนในกำรบริหำรจะต้องมี
อย่ ำงน้อย 4 ประกำร คือ 1)  วัตถุประสง ค์ ท่ี ต้ั ง เอำไว้  2 )  มนุษย์ ท่ีพร้อมจะปฏิบั ติ งำน  
3) เทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน และ 4) องค์กำรท่ีจะด ำเนินงำน 39 นิวแมน (Newman) ได้ให้
ควำมหมำยของทักษะกำรบริหำรงำน (Administrative Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถของผู้บริหำร
ในกำรท ำงำนหรือกระท ำให้บรรลุสู่เป้ำหมำยปลำยทำงขององค์กำรอย่ำงรวดเร็ว 40 ดรัคเกอร์ 
(Drucker) ปรมำจำรย์ทำงด้ำนกำรบริหำร ของสหรัฐอเมริกำ กล่ำวไว้ว่ำกำรบริหำร หมำยถึง ศิลปะ
ในกำรท ำงำนให้บรรลุเปำประสงค์ หรือเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ร่วมกับผู้อื่น41 เดล (Dale) กล่ำวว่ำ ทักษะ
กำรบริหำร หมำยถึง กระบวนกำรจัดองค์กำร และกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ42 จักรกฤช  สิงห์ศิลำรักษ์ ได้ให้ควำมหมำยของ ทักษะกำรบริหำรงำน 
(Management Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถทำงพฤติกรรมในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ ท่ีก ำหนดไว้ โดยอำศัยทรัพยำกรหรือปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
บริหำร43 สุณำ  อิสสำหำก ได้ให้ควำมหมำยของ ทักษะกำรบริหำร หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกองค์กำรอย่ำงรวดเร็วลุถูกต้องโดยใช้
ทรัพยำกรยุคลและอื่น ๆ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรบริหำรอย่ำงมีระบบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน

                                            
 38Griffin, Management Principles and Practices, 13-15.  

39Richard A.  Johnson, Fremont E.  Kast, and James E.  Rosenzweig, "Systems 
Theory and Management," Management Science 10,  2 (January 1964): 383.  
 40William H.  Newman, Administrtive action : The techniques of organization 
and management (Englewood Cliffs, N.J.: Prenrice-hall,, 1963), 5. 
 41Peter F.  Drucker, Management: Tasks, Responsibility, Practices (London: 
Pan Book, 1979), 9. 

42Ernest  Dale, Management: Theory and Practice (New York: McGraw Hill, 
1968), 4. 
 43จักรกฤช  สิงห์ศิลำรักษ์, "ทักษะกำรบริหำร,"  (เข้ำถึงเมื่อ 23 พฤษภำคม 2560), เข้ำถึงได้
จำก http://ipadd.edupolice.org/knowledge/jobMan1.ppt.  
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บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 44 สมยศ นำวีกำร  
ได้กล่ำวถึง ฟอลเล็ตต์ (Follett) ทฤษฎีทำงด้ำนทักษะกำรบริหำรว่ำ ได้อธิบำยว่ำเป็นภำระท่ีต้อง
ด ำเนินกำรเพื่อให้บุคคลอื่น ปฏิบัติโดยมุ่งเป้ำหมำยหลัก โดยผู้บริหำรเองไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวด้วยตนเอง45 วิเชียร วิทยอุดม ได้ให้ควำมหมำยของทักษะกำรบริหำรไว้ว่ำ หมำยถึง  
กำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กำรอันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมใจด ำเนินกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ท่ีองค์กำรได้ต้ังไว้ 46 และสมศักด์ิ คงเท่ียง  
ได้กล่ำวถึง รูปแบบของกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค 
แบ่งไปตำมงำน 4 งำน ดังต่อไปนี้ 1) ทักษะด้ำนเทคนิค ด้ำนงำนวิชำกำร 2) ทักษะด้ำนเทคนิค  
งำนด้ำนปกครอง 3) ทักษะด้ำนเทคนิค งำนด้ำนธุรกำร 4) ทักษะด้ำนเทคนิค งำนด้ำนบริกำร  
ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 7 ด้ำน คือ ด้ำนงำนโภชนำกำร ด้ำนงำนแนะแนว ด้ำนงำนพยำบำล ด้ำนงำนโสต
ทัศนศึกษำ ด้ำนงำนอำคำรสถำนท่ี ด้ำนห้องสมุด และด้ำนงำนประชำสัมพันธ์และควำม สัมพันธ์
ระหว่ำงชุมชน47 
 จำกควำมหมำยท่ีนักวิชำกำรเสนอไว้ สำมำรถสรุปได้ว่ำ ทักษะกำรบริหำร หมำยถึง
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ควำมคล่องแคล่วว่องไว ควำมถูกต้องในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
ท่ีแสดงว่ำเป็นผู้บริหำรท่ีดี เป็นผู้บริหำรท่ีมีองค์ควำมรู้ มีประสิทธิภำพ ในกำรใช้ท้ังศำสตร์และศิลป์ใน
กำรด ำเนินงำน ผ่ำนกระบวนกำรร่วมมือ และประสำนงำนกันระหว่ำง มนุษย์และทรัพยำกรทำงกำร
บริหำร ให้ด ำเนินไปตำมนโยบำยจนบรรลุเป้ำหมำยองค์กำรนั้นได้ และควำมถูกต้องในกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรท่ีแสดงว่ำเป็นผู้บริหำรท่ีดี มีประสิทธิภำพสำมำรถบริหำรงำนและน ำองค์กำรไปสู่
ควำมส ำเร็จ 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทักษะกำรบริหำร 
 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำจะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้นั้นขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเป็นเสำหลักท่ีมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อหน่วยงำน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ และต่อผลงำนอันเป็นส่วนรวม คุณภำพและ
บทบำทของผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับคุณภำพของสถำนศึกษำ รวมท้ังมีผลสะท้อนต่อ
ผลงำนและวิธีปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นอันมำก ในกำรบริหำรงำนท่ีดีผู้บริหำรท่ีมี
ควำมสำมำรถจ ำเป็นต้องมีทักษะในกำรเป็นผู้น ำ มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์มำกพอในกำร

                                            
 44สุรำ อิสสำหำก, "ทักษะกำรบริหำร,"  (เข้ำถึงเมื่อ 23 พฤษภำคม 2560), เข้ำถึงได้จำก 
http://gotoknow.erg/blog/suna242/12654. 

45สมยศ นำวีกำร, กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร, พิมพ์ครั้งท่ี 4 แก้ไขและเพิ่มเติม  
(กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2549), 15. 

46วิเชียร วิทยอุดม, องค์กำรและกำรจัดกำร, พิมพ์ครั้งท่ี 3  (กรุงเทพฯ: ธนธัชกำรพิมพ์, 
2553), 1. 
 47สมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี 2  (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, 2542), 25.  
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บริหำร ต้องมีกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ และมีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพท่ียืดถือ และปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด กำรบริหำรงำนจึงจะประสบผลส ำเร็จ และเปิดประสิทธิภำพได้ด้วยด ี

แคทซ์  (Katz) ได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรบริหำร ดังนี้  
1. ทักษะ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว  ถูกต้อง 

แม่นย ำ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติจนเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของบุคคลท่ัวไป  
2. กำรบริหำร หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกองค์กำร  โดยใช้

ทรัพยำกรบุคคลและอื่นๆ ท่ีมีอยู่  โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรบริหำรอย่ำงมีระบบเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3. ทักษะกำรบริหำร  หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมภำรกิจท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกองค์กำรอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยำกรบุคคลและอื่น ๆ ท่ีมีอยู่โดย
ผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรบริหำรอย่ำงมีระบบ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป  ทักษะบริหำรตำมแนวคิดของแคทซ์ แบ่งออกเป็น  
3 ด้ำน คือ ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด ด้ำนมนุษยสัมพันธ์ และด้ำนเทคนิค  

3.1 ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
กำรมองเห็นภำพรวมของกระบวนกำรท ำงำน และควำมสัมพันธ์ของงำนในโรงเรียนตลอดจนสำมำรถ
คำดคะเนผลของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  

3.2 ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ
ธรรมชำติของคน เข้ำใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบั ติงำนและเหตุผลในกำรกระท ำของบุคคลเหล่ำนั้น  
สำมำรถท่ีจะใช้ถ้อยค ำท่ีเหมำะสมแก่ผู้ร่วมงำนเพื่อชักจูงใจให้เขำเหล่ำนั้นปฏิบัติหรืองดเว้นกำรปฏิบัติ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมท่ีผู้น ำต้องกำร  

3.3 ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical  Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนกำรท ำงำน  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำน จัดเป็นควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงท่ีผู้น ำในหน่วยงำนจะต้อง
รู้ แม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทักษะหรือควำมสำมำรถในด้ำนนี้หำได้ด้วยกำรศึกษำอบรม  
กำรฝึกงำน หรือกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยตรงของตนเอง48 
 คูนซ์ และเวห์ริช (Koontz and Weihrich)  มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) โดยเพิ่มทักษะทำงด้ำนกำรออกแบบอีกหนึ่งทักษะ นั่นคือ ทักษะควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ในแนวที่จะเกิดประโยชน์จำกองค์กำร49 
 เซอร์จิอวำนนี และสตรำรัท (Sergiovanni and Starrat) ได้กล่ำวถึงทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
ผู้บริหำร ประกอบด้วย 7 ทักษะ ดังนี้ 
 1. ทักษะด้ำนกำรเป็นผู้น ำ (Leadership Skill) หมำยถึง ทักษะพื้นฐำนในกำรเป็นผู้น ำท้ัง
ทำงด้ำนกำรวำงแผน กำรประสำนงำน กำรติดต่อส่ื อสำร กำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำน  

                                            
 48Robert L.  Katz, "Skills of an Effective Administrator," Harvard Business Review 
33,  1 (January – February 1955): 22-42. 

49Harold Koontz and Heinz  Weihrech, Essentials of Management, 5th ed.  
(New York: McGraw-Hill, 2007), 7-8. 
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กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กำรบริหำรงำน เป็นทีม และกำร
ตัดสินใจ เป็นต้น 
 2) ทักษะด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Skill) หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำกับบุคคลต่ำง ๆ ในบำงครั้งอำจจะเรียกว่ำ ทักษะในกำรครองคน ได้แก่ ทักษะกำรติดต่อ
ระหว่ำงบุคคล กำรประสำรงำน กำรแสดงภำวะผู้น ำ กำรจูงใจ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรชัดจูง
ให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันท ำงำน เป็นต้น 
 3) ทักษะด้ำนบริหำรงำนบุคคล (Human Skill) หมำยถึง ควำมสำมำรถทำงกำรสนับสนุน
พัฒนำบุคลำกรให้เจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ เป็นต้น 
 4) ทักษะด้ำนเทคนิค (technical skill) หมำยถึง ทักษะท่ีผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจในวิธีกำร 
กระบวนกำรวิธีด ำเนินกำร และเทคนิคด้ำนกำรศึกษำ ทักษะด้ำนเทคนิคไม่ใช่เทคนิคด้ำนกำรสอนแต่
เป็นเทคนิคท่ีครอบคลุมถึงควำมรู้เฉพำะอย่ำงในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
 5) ทักษะด้ำนกำรศึกษำ (Educational Skill) หมำยถึง ทักษะกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ 
กำรนิเทศ กำรน ำแหล่งวิทยำกำรมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น 
 6) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงควำมคิด (Conceptual Skill) หมำยถึง ทักษะท่ีส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง
ส ำหรับกำรเป็นผู้บริหำร เพรำะเป็นทักษะในกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรบริหำร 
กำรวำงแผน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรเผชิญปัญหำ เป็นต้น 
 7) ทักษะด้ำนกำรประเมินผล (Assessment Skill) หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนกำร
ประเมินผล ซึ่งอำจประเมินได้ด้วยกำรออกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกต50 

กริฟฟิน (Griffin) ซึ่งกล่ำวไว้ว่ำ ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีทักษะเพื่อควำมส ำเร็จของตนและ
องค์กำร ซึ่งทักษะดังกล่ำวประกอบด้วย 7 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical Skills) เป็นทักษะอย่ำงแรกของผู้บริหำรท่ีมีควำมจ ำเป็น
และส ำคัญเพื่อให้งำนท่ีองค์กำรปฏิบัติอยู่ประสบควำมส ำเร็จ และเพื่อควำมส ำเร็จของผู้บริหำรเอง
ด้วย เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
กำรมอบหมำยกระจำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

2. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Skills)  ผู้บริหำรต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลท้ังภำยนอกและภำยในองค์กำร กำรมีสัมพันธ์เพื่อกำรกระตุ้นบุคลำกรและกลุ่ม กำรพัฒนำ
องค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จต้องอำศัยบุคคลำกรในองค์กำรและบุคคลซึ่งมีต ำแหน่งสูงกว่ำผู้บริหำร
แม้ว่ำผู้บริหำรบำงคนซึ่งมีทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลท่ีไม่ดีนักประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน
แต่ส ำหรับผู้บริหำรท่ีมีทักษะดังกล่ำวนี้ดีกว่ำมีแนวโน้มว่ำจะประสบควำมส ำเร็จได้มำกกว่ำ  

3. ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  เป็นทักษะกำรจัดกำรส่ิง ท่ีเป็น
นำมธรรม ผู้บริหำรต้องมีควำมสำมำรถในกำรมองภำพรวมขององค์กำรและส่ิงแวดล้อมขององค์กำร
เพื่อบริหำรจัดกำรองค์กำรในลักษณะขององค์รวม ซึ่งทักษะนี้เป็นส่วนช่วยในกำรตัดสินใจกำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรในภำพกว้ำง 

                                            
50Sergiovanni and Strarat, Supervision Human Perspective, 30.  
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4. ทักษะกำรวินิจฉัน (Diagnostic Skills)  ผู้บริหำรท่ีประสบควำมส ำเร็จจะมีทักษะในกำร
วินิจฉัย ซึ่งเป็นทักษะท่ีช่วยให้เห็นภำพกำรตอบสนองท่ีเหมำะสมท่ีสุดกับสถำนกำรณ์ ผู้บริหำรจะ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ขององค์กำรและท ำกำรวินิจฉัยเพื่อหำทำงออกของกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
องค์กำร เช่นเดียวกับแพทย์ท่ีวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแล้วหำทำงรักษำ  

5. ทักษะติดต่อส่ือสำร (Communication Skills)  ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมคิด
และข้อมูลไปยังผู้อื่น และควำมสำมำรถในกำรรับควำมคิดแลข้อมูลของผู้อื่น ทักษะนี้จะช่วยให้
ผู้บริหำรสำมำรถส่ือควำมคิดกับผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้รับรู้ควำมต้องกำรของผู้บริหำรในกำรท ำงำน
ประสำนกันระหว่ำงบุคลำกรกับผู้บริหำร ซึ่งกำรส่ือสำรนั้นอำจท ำโดยกำรพูดคุย อีเมล จดหมำย  
อื่น ๆ   

6. ทักษะกำรตัดสินใจ (Decision - Making Skills)  ทักษะของผู้บริหำรในกำรรับรู้ถึงปัญหำ 
ก ำหนดปัญหำ จำกนั้นจึงพิจำรณำเลือกวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมกับปัญหำนั้น  
เมื่อมองเห็นโอกำสจะหำประโยชน์จำกโอกำสท่ีเห็นเพื่อพัฒนำองค์กำร อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรท่ีมี
ประสิทธิภำพเมื่อตัดสินใจส่ิงใดผิดพลำดจะตระหนักถึงกำรตัดสินใจท่ีผิดพลำดแล้วนั้นและจะแก้ไข
หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กำรน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้  
 7. ทักษะกำรบริหำรเวลำ (Time - Management skills)  คือ ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำร ซึ่งจะจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของงำน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพลดลงหรือมีผลเสียต่อ
องค์กำร51 
 แฮริส (Harris) ได้น ำทฤษฎีสำมทักษะของแคทซ์ (Katz) มำอธิบำยขยำยควำมเพิ่มเติมว่ำ
ทักษะคล้ำยกับกระบวนกำร แต่มีควำมแน่นอนและง่ำยกว่ำ ใช้ได้กับงำนหลำยประเภท เช่น ด้ำนกำร
บริหำร ทำงด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ โดยแฮริสได้แยกแยะรำยละเอียดของทักษะ ดังนี้  
 1. ทักษะด้ำนมโนภำพ (Conceptual Skills) หมำยถึง กำรมองเห็นภำพพจน์โดยรวม  
กำรวิเครำะห์ กำรวินิจฉัย กำรสังเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์ กำรรู้จักใช้ค ำถำม  

2. ทักษะด้ำนมนุษย์ (Human Skills) หมำยถึง กำรรู้จักสังเกต เข้ำอกเข้ำใจผู้อื่น รู้จัก
สัมภำษณ์ รู้จักน ำอภิปรำย กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย และควำมสำมำรถสะท้อนควำมรู้สึกนึกคิด
ของตนเองออกมำ  

3. ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical Skills) หมำยถึง กำรรู้จักฟัง พูด อ่ำน เขียน จัดล ำดับเรื่อง 
กำรสำธิต เขียนแผนภูมิ วำดภำพ และเป็นประธำนในท่ีประชุมได้52 
 เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรบริหำร
สถำนศึกษำหรือโรงเรียนนั้น ควรมี 5 ทักษะ โดยเพิ่มจำกทฤษฎีสำมทักษะของแคทซ์ (Katz)  
อีก 2 ทักษะ ซึ่งทักษะท่ีเพิ่ม ดังนี้  

1. ทักษะด้ำนกำรเรียนกำรสอน (Educational Instructional Skills) หมำยถึง ควำมรู้และ
ควำมช ำนำญ ในกำรจัดกำรและกำรบริหำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ให้สอดคล้องกับภำรกิจสังคม 

                                            
51Griffin, Management Principles and Practices, 13-15. 

 52Harris, Supervisory in Education, 15-16. 
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และชุมชน ทักษะนี้มีควำมจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำร ในฐำนะท่ีเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรเรียนกำรสอน เป็นผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชำกำรท่ีดี  

2. ทักษะด้ำนควำมรู้ควำมคิด (Cognitive Skills) หมำยถึง ควำมช ำนำญในกำรใช้ควำมรู้ 
ควำมคิด ปัญญำ ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำร เป็นทักษะของผู้บริหำรท่ีสำมำรถพัฒนำได้และ
เป็นส่วนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนอื่น ๆ53 

ทักษะท้ัง 5 ตำมแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) สำมำรถแสดงเป็นภำพประกอบ 
ได้ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 3  ทักษะท้ัง 5 ในกำรบริหำรสถำนศึกษำของเดรคและโรว์ (Drade and Roe) 
ท่ีมำ : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York : 
Macmillan ; London : Collier Macmillan, 1986), 29-30. 
 
 อัลฟองโซ เฟริซ และเนวิล (Alfonso Firth and Naville) ได้ให้ควำมหมำยท่ีคล้ำยกันว่ำ
ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถของผู้นิเทศในกำรให้ควำมรู้วิธีกำรและ
เทคนิควิธี ทักษะท่ีจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะท ำให้ครูยอมรับในตัว
ผู้นิเทศได้ เนื่องจำกทักษะดังกล่ำวเป็นควำมรู้ควำมช ำนำญ โดยเฉพำะเกี่ยวกับวิชำชีพ และสำขำ 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ก ำหนดกฎเกณฑ์ส ำหรับกำรเลือกสรรทรัพยำกรทำงกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียนได้อย่ำงมีระบบ วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรณ์เรียนกำรสอน เขียนจุดประสงค์กำร
                                            
 53Thelbert L.  Drake and William H.  Roe, The Principalship, 3rd ed.  (New York 
: Macmillan: London : Collier Macmillan, 1986), 29-30. 

ทักษะด้ำนมโนภำพ 
(conceptual skill)

ทักษะด้ำนมนุษย์ 
(human skill)

ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและกำรสอน 
(education and instructional skill)

ทักษะด้ำนเทคนิค (technical skill)

ทักษะด้ำนควำมรู้ (cognitive skill)
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เรียนรู้ได้ จัดประเภทของจุดประสงค์กำรเรียนรู้ได้ รู้จักกำรน ำผลกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้วิเครำะห์ส่ิงท่ี
ควรจะเตรียมก่อนกำรเรียนกำรสอน พัฒนำกระบวนกำรวัดผลประเมินผล วิเครำะห์งำนท่ีเกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอน และสำธิตทักษะต่ำง ๆ ในกำรสอนและน ำไปปฏิบัติจริง54 
 เฮอร์เซย์ และบลันชำร์ด (Hersey and Blanchard) ได้กล่ำวว่ำ ทักษะกำรบริหำรท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในกระบวนกำรบริหำร คือ ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical Skills) ทักษะด้ำนมนุษย์ (Human 
Skills) และ ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ท้ังสำมทักษะส่งผลให้งำนประสบ
ควำมส ำเร็จ ทักษะด้ำนเทคนิคเหมำะส ำหรับผู้บริหำรระดับล่ำง เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้
วิธีกำรเทคนิค เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับภำระหน้ำท่ีโดยเฉพำะ ซึ่งเกิดจำกประสบกำรณ์ กำรศึกษำ และ
ฝึกอบรม โดยเฉพำะหัวหน้ำท่ีท ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลเพรำะเป้นกลุ่มท่ีต้องกำรพัฒนำกำรใช้  เครื่องมือ
อุปกรณ์ กำรพัฒนำจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคและพนักงำนประเภทอื่น ๆ ให้มีควำมช ำนำญเฉพำะ ส่วนทักษะ
ด้ำนควำมรู้ควำมคิดเหมำะส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงเพรำะกำรบริหำรงำนในระดับนี้ในองค์กำรไม่
ต้องกำรรู้เฉพำะขั้นตอนกำรท ำงำน และกำรปฏิบัติ แต่เน้นประสิทธิภำพท่ีเกิดขึ้นกับองค์กำรและกำร
ท ำให้องค์กำรในภำพรวมประสบควำมส ำเร็จ กำรใช้ทักษะด้ำนเทคนิคและทักษะด้ำนควำมคิดรวบ
ยอดจะใช้มำกหรือน้อยแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับระดับกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร แต่ผู้บริหำรท้ังหมด
ต้องใช้ทักษะด้ำนมนุษย์ในกำรบริหำรประกอบกันด้วย ทักษะด้ำนมนุษย์เป็นทักษะท่ีจ ำเป็นท่ีสุด  
มีควำมส ำคัญมำกกว่ำสติปัญญำ ควำมเฉลียวฉลำด ควำมเด็ดขำด ควำมแน่วแน่ ควำมรู้หรือทักษะ
เกี่ยวกับกำรท ำงำน เพรำะงำนจะไม่ประสบผลได้หำกขำดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น55 
 ดูบริน (Dubrin) ได้กล่ำวว่ำ ผู้บริหำรจะต้องมีทักษะในด้ำนเทคนิค ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล ด้ำนมโนภำพ ด้ำนกำรวินิจฉัย และด้ำนนโยบำย เพื่อให้กำรบริหำรงำนประสบควำมส ำเร็จ ซึ่ง
ผู้บริหำรทุกระดับจ ำเป็นต้องมีทักษะท้ัง 5 ด้ำน ดังนี้ 
 1. ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิคสัมพันธ์กับ
ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมเฉพำะทำงในเรื่องวิธีกำร กระบวนกำร ขั้นตอน และ
เทคนิคต่ำง ๆ ซึ่งทักษะด้ำนเทคนิคยังรวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรเตรียมงบประมำณ จัดตำรำงเวลำ 
กำรเตรียมกำรวิเครำะห์ตำรำงกำรท ำงำน กำรมีควำมรู้ขึ้นสูงในด้ำนเทคนิค ต่ำง ๆ 
 2. ทักษะด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
ด้ำนกำรติดต่อส่ือสำร หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรท ำงำน
เป็นกลุ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนให้เกิดข้ึนภำยในองค์กำร 
กำรส่ือสำร เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส ำคัญมำกของทักษะด้ำนกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบุคคล 
เนื่องจำกเป็นหลักของกำรส่งสำร และรับสำรในกำรท ำงำนภำยในองค์กำร และภำยนอกองค์กำร 
ส่งผลให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ 

                                            
 54Robert J. Alfonso and others, Instructional Supervision, 2nd ed.  (Boston: 
Allyn and Bacon, 1981), 334-335. 
 55Paul Hersey and Kennith  Blanchard, Management of Organization Behavior 
: Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J.: A Simon & Schmaste Company, 
1993), 8.  



  38 

 3. ทักษะด้ำนมโนภำพ (Conceptual Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรมองภำพรวม 
รวมไปถึงควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่ำนั้นว่ำสัมพันธ์กันอย่ำงไร และเมื่อเกิด
ควำมเปล่ียนแปลงขึ้นจะส่งผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง อีกท้ังยังเป็นกำรทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจ
กับอุตสำหกรรม ชุมชน กำรเมือง สังคม และภำวะทำงเศรษฐกิจ ทักษะด้ำนมโนภำพจึงเป็นทักษะท่ี
ส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรระดับสูง เนื่องด้วยหน้ำท่ีท่ีจะต้องติดต่อประสำนงำนกับสังคมนอกองค์กำร 
 4. ทักษะด้ำนกำรวินิจฉัย (Diagnostic Skills) หมำยถึง ผู้บริหำรมักจะต้องท ำหน้ำท่ีวินิจฉัย 
ค้นหำสำเหตุของกำรเกิดปัญหำ และตัดสินใจแก้ปัญหำเหล่ำนั้น ซึ่งจะต้องอำศัยทักษะด้ำนอื่น ๆ  
ร่วมด้วย เนื่องจำกผู้บริหำรจะต้องใช้ทักษะด้ำนเทคนิค ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล หรือด้ำน
นโยบำย ในกำรวินิจฉัยปัญหำเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ อันเป็นควำมท้ำทำยในกำรเป็นผู้บริหำรท่ีจะต้อง
ค้นหำต้นตอของปัญหำ และเสนอแนวทำงแก้ปัญหำนั้น  
 5. ทักษะด้ำนนโยบำย (Political Skills) หมำยถึง ควำมเป็นผู้บริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ คือ 
ผู้บริหำรต้องมีอ ำนำจ และมีควำมสำมำรถในกำรรักษำอ ำนำจนั้น ผู้บริหำรจะใช้ทักษะด้ำนนโยบำยใน
กำรได้มำซึ่งอ ำนำจท่ีจ ำเป็นต้องมีเพ่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ขององค์กำร ทักษะด้ำนนโยบำย 
ยังรวมไปถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมประทับในท่ีเหมำะสมกับแต่ละบุคคล และยิ่งไปกว่ำนั้น 
ผู้บริหำรท่ีมีทักษะด้ำนนี้สูงจะสำมำรถเข้ำใจบุคคลได้ในทันทีถึงพื้นฐำนของควำมเช่ือของบุคคล
เหล่ำนั้น ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถควบคุมผลลัพธ์ในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลได้ด้วย56 
 บูรชัย ศิริมหำสำคร ได้กล่ำวว่ำ ผู้บริหำรจะท ำหน้ำท่ีของตนเองได้อย่ำงสมบูรณ์ ต้องมีทักษะ
ของผู้บริหำรหรือควำมสำมำรถ 3 อย่ำง คือ เก่งงำน เก่งคน และ เก่งคิด ผู้บริหำรท่ีเก่งจะต้องมีทักษะ
ควำมช ำนำญ 3 ด้ำน เรียกว่ำ “THC” ดังนี้ 
 1. ทักษะด้ำนเทคนิควิธี (Technical Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ
งำน เช่น ถ้ำเป็นทหำรก็มีควำมช ำนำญในกำรใช้อำวุธ ส่วนผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีควำมรอบรู้เรื่อง
หลักสูตร แผนกำรสอน เทคนิคกำรสอนแบบต่ำง ๆ ผู้บริหำรท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนนี้จัดเป็นผู้บริหำรท่ี 
“เก่งงำน”  
 2. ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชำ มีภำวะผู้น ำหรือควำมสำมำรถในกำรใช้คน กำรจูงใจคนให้ร่วมมือกันท ำงำน  
สร้ำงทีมงำน ผู้บริหำรท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนนี้จัดเป็นผู้บริหำรท่ี “เก่งคน” 
 3. ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถของผู้บริหำร
ในกำรมีวิสัยทัศน์ (Vision) คิดวำงแผน ก ำหนดยุทธศำสตร์และสำมำรถคิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงแม่นย ำ เพื่อน ำพำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ ผู้บริหำรท่ีมีควำมสำมำรถ
ด้ำนนี้จัดเป็นผู้บริหำรท่ี “เก่งคิด” 
 ทองทิพภำ  วิริยะพันธุ์ กล่ำวว่ำ ผู้บริหำรจะต้องมีคุณสมบัติหลำยส่ิงมำประกอบกัน รวมท้ัง
ทักษะดังต่อไปนี้  
 1. ทักษะกำรพัฒนำตนเองเป็นกำรพัฒนำขึ้นกว่ำเดิมท่ีเป็นอยู่  

                                            
56Dubrin, ESSENTIALS OF MANAGEMENT, 17-19. 
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 2. ทักษะกำรเรียนรู้ คือ กำรท่ีจะพยำยำมเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรับมำก่อนและควำมคิดท่ีจะ
อยำกรู้ อยำกลอง อยำกสัมผัส ด้วยตนเอง และยังเป็นกำรถ่ำยทอดแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันกำร
เรียนรู้เพื่อท่ีจะน ำไปพัฒนำงำนให้ดีมีประสิทธิภำพยิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 3. ทักษะกำรคิดเชิงระบบ (systematic thinking) กำรคิดเชิงระบบจะเป็นกำรคิดให้เป็น
ระบบซึ่งผลดีเกิดกับผู้บริหำรเพรำะจะน ำไปบริหำรงำนท่ีเป็นระบบเพื่อท่ีจะน ำไปวำงแผนในกำร
บริหำรงำนท่ีดียิ่งขึ้นไป  
 4. ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ผู้บริหำรควรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และรวมถึงฝึกกำรคิดให้กับ
ลูกน้อง โดยฝึกคิดให้เป็น คิดให้ถูกทำง และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำเหล่ำนี้จะได้
ท ำงำนให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่  
 5. ทักษะกำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ ผู้บริหำรต้องสำมำรถน ำส่ิงท่ีตนเองรู้มีควำมมั่นใจและ
กำรแสดงออกมำต่อหน้ำบุคคลอื่นด้วยควำมมั่นใจ และถูกต้องเสมอ  
 6. ทักษะกำรเจรจำต่อรอง กำรเจรจำเป็นเรื่องส ำคัญท่ีผู้บริหำรจะให้ควำมส ำคัญ แน่นอน
ผู้บริหำรต้องมีกำรพบปะกับบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งต้องมีกำรเจรจำต่อรองเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำน  
 7. ทักษะด้ำนมนุษย์ คุณลักษณะของผู้บริหำรท่ีประสบควำมส ำเร็จผู้บริหำรจะต้องเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณลักษณะโดดเด่น ดูดีท้ังภำยในและภำยนอกโดยจะต้องเข้ำสังคมรู้จักกำรเอำใจใส่ผู้อื่น    
 8. ทักษะกำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรท่ีผู้บริหำรมีบุคลิกภำพท่ีน่ำเช่ือถือ กำรแต่งตัวที่ดีย่อมจะ
ท ำให้คนมีควำมศรัทธำในตนเอง บุคลิกภำพสำมำรถแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำ ลักษณะต่ำง ๆ จะช่วย
เสริมสร้ำงบุคลิกภำพซึ่งเป็นเทคนิคในกำรสร้ำงกำรยอมรับ  
 9. ทักษะกำรยอมรับ คือ ควำมสำมำรถท่ีจะท ำให้คนอื่นให้กำรยอมรับตนเองให้ได้  
 10. ทักษะกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเคล็ดลับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนสำมำรถท ำได้ 
เช่น กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจทีมงำนซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้คนท ำงำนสำมำรถท ำงำนกับ
องค์กรได้ดี ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้คนท ำงำนท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 11. ทักษะกำรส่ือสำร มีควำมส ำคัญต่อมนุษย์ซึ่ง ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีหลักในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นท้ังภำยในและภำยนอก กำรส่ือสำรโดยเฉพำะกำรพูด ผู้บริหำรจะต้องมี
กำรพบปะกับผู้คนอื่น ๆ และสำมำรถสร้ำงควำมโดดเด่นโดยกำรพูดได้ กำรพูดเป็นเครื่ องมือในกำร
บริหำรงำน ผู้บริหำรควรมีศิลปะในกำรพูดหรือทักษะในกำรส่ือสำร เพรำะจะสำมำรถพูดกระตุ้นหรือ
พูดโน้มน้ำวจิตแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำได้ ซึ่งเป็นจุดส ำคัญในกำรท ำงำนเป็นทีม57 
 ศุภนิดำ บุญพิมพ์  พูดถึง ทักษะส ำหรับผู้บริหำรไว้ ว่ำ ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์หลำยด้ำน ได้แก่  
 1. ทักษะด้ำนควำมคิด หมำยถึง ควำมสำมำรถในด้ำนควำมคิด วิเครำะห์ คำดกำรณ์ รวมถึง
กำรมีวิสัยทัศน์  
 2. ทักษะด้ำนบุคคล หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรเป็นผู้น ำสำมำรถประพฤติตนให้
เป็นท่ียอมรับจำกสมำชิกในองค์กำร  

                                            
57ทองทิพภำ วิริยะพันธุ์, ทักษะผู้บริหำร (กรุงเทพฯ: CP.CYBERPRINT, 2553), 44. 
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 3. ทักษะด้ำนเทคนิคกำรท ำงำน หมำยถึง ควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรท ำงำนเฉพำะ
ทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเป็นอย่ำงดี สำมำรถแสดงกำรท ำงำนเป็นตัวอย่ำงแก่ผู้อื่นได้ ผู้บริหำรระดับสูงต้อง
มีทักษะทำงควำมคิดมำกท่ีสุด ส่วนผู้บริหำรระดับกลำงมีทักษะด้ำนบุคคลคือกำรประสำนงำนสูงสุด
และผู้บริหำรระดับต้นต้องมีทักษะด้ำนเทคนิคกำรปฏิบัติงำนสูงกว่ำทักษะอื่น ๆ58 
 บำนำน่ำ เทรนนิ่ง กล่ำวว่ำ ทักษะส ำคัญของผู้บริหำรท่ีควรมีในศตวรรษท่ี 21 มี 15 ทักษะ
ดังนี้ 1. ทักษะในสำยวิชำชีพ (technical or professional expertise) ผู้ท่ีจะมำเป็นผู้บริหำรได้ต้อง
มีควำมสำมำรถในสำยงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของตนเองก่อน เมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชำจึงสำมำรถ
สอนงำน ควบคุมงำน แก้ปัญหำ และให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถ้ำทักษะด้ำนนี้น้อยเกินไป 
ปัญหำท่ีตำมคือกำรควบคุมงำน กำรแก้ปัญหำ และกำรให้ค ำปรึกษำจะไม่มีประสิทธิภำพส่งผลต่อ
มุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชำต่อผู้บริหำรในด้ำนภำวะผู้น ำ  
 2. ทักษะกำรสอนงำนและพัฒนำคน (develops others) ผู้บริหำรต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรสอนงำน พัฒนำคนให้เกิดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ทักษะนี้มี
ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรช่วยแบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรด้วยกำรมอบหมำยงำน  
 3. ทักษะกำรวำงแผนงำน (planning skill) ผู้บริหำรต้องมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนงำน
กลยุทธ์เพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนงำนประจ ำวัน (daily planning) ต้องเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและควำม
เร่งด่วนของงำน เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนพัฒนำ งำนท่ีต้องส ำเร็จ งำนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
เป้ำหมำยองค์กร เป็นต้น เพื่อกำรใส่กิจกรรมลงในแผนงำนเกิดประสิทธิภำพท่ีสุด  
 4. ทักษะกำรมอบหมำยงำน (delegation skill) ถ้ำผู้บริหำรสอนงำนดีกำรมอบหมำยงำนจะ
ไม่เป็นเรื่องยำก เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรสอนงำนคือ กำรแบ่งเบำภำระงำนและกำรพัฒนำคน
ในหน่วยงำนซึ่งกำรสอนงำนจะสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงำน  
 5. ทักษะดิจิทัล (digital skill) เป็นหัวใจส ำคัญของกำรขับเคล่ือนภำคธุรกิจไปสู่ยุค 4.0 
เพรำะสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในอนำคตจะไม่ใช่กำรท ำงำนระหว่ำงคนกับคนเป็นหลัก แต่รูปแบบ
กำรท ำงำนจะเปล่ียนไปสู่คนกับอุปกรณ์ท่ีควบคุมด้วยระบบดิจิทัล โดยข้อเท็จจริงผู้บริหำรท่ีอำยุมำก
ขึน้ ทักษะด้ำนดิจิทัลจะลดลง และเรำไม่สำมำรถหนีกระแสดิจิทัลได้อย่ำงแน่นอน ดังนั้นผู้บริหำรควร
เตรียมกำรรับมือกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรก ำหนดกลยุทธ์รองรับท่ีเหมำะสม  
 6. ทักษะกำรคัดเลือกคณะท ำงำน ( team selection) ผู้บริหำรมีควำมรู้ในระบบงำน 
(system) รู้องค์ประกอบของงำนในกระบวนกำร จึงรู้ลักษณะงำนว่ำเป็นอย่ำงไร ( job description) 
ต้องมีงำนท่ีต้องปฏิบัติอะไรบ้ำง (tasks) ควำมรับผิดชอบท่ีต้องมีในงำน (responsibilities) และหน้ำท่ี
ท่ีต้องปฏิบัติของงำน (duties) และรู้ว่ำต้องกำรคนประเภทไหน (job specification) มำรองรับงำน 
โดยกำรวิเครำะห์ทักษะท่ีต้องกำรในงำนด้วยกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ ท้ังหมดท่ี
กล่ำวมำผู้บริหำรต้องรู้เพื่อกำรคัดเลือกทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยกำรท ำงำนประสำนกับฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ และผลเสียของกำรคัดเลือกท่ีไม่มีประสิทธิภำพคือ เสียเวลำ เ สียเงิน ฯลฯ  
ซึ่งท้ังหมดเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ควรให้เกิดข้ึน  

                                            
58ศุภนิดำ  บุญพิมพ์, "Administrator's Skills,"  เข้ำถึงเมื่อ 19 กุมภำพันธ์ 2562, เข้ำถึง

ได้จำก  https://friendshipmai.weebly.com/360736333585362536323586362935.html. 
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 7. ทักษะกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและกระตุ้นผู้อื่น (inspire and motivate others) ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงผู้บริหำรตำมต ำแหน่ง (position power) กับผู้บริหำรแบบผู้น ำ (personal power) 
คือแบบแรกเน้นกำรมีอ ำนำจเหนือกว่ำตำมสำยบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำถูกกระตุ้นให้ท ำงำนด้วย
ควำมกลัว ไม่มีกำรสร้ำงแรงบันดำลใจหรือไม่มีวิธีกำรกระตุ้นให้อยำกทุ่มเทท ำงำน ส่วนแบบหลังเน้น
กำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำในตัวผู้บริหำร ผู้ใต้บังคับบัญชำถูกกระตุ้นให้ท ำงำนด้วยควำมนิยม
ชมชอบในตัวผู้บริหำร (referent power) ซึ่งหนึ่งในควำมช่ืนชมในตัวผู้จัดกำรคือ ควำมสำมำรถสร้ำง
แรงบันดำลใจและกำรกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชำให้เกิดพลังงำนเชิงบวก เช่น กำรให้ข้อคิดในกำรท ำงำน 
กำรพัฒนำตนเองในกำรท ำงำน หรือกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรท ำงำน เป็นต้น  
 8. ทักษะกำรส่ือสำรสร้ำงพลังงำนบวก (powerful communication) ผู้บริหำรต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงพลังงำนบวก ประเด็นนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกำรสร้ำงแรงบันดำล
ใจและกระตุ้นผู้อื่น โดยกำรมองไปท่ีบทบำทของผู้จัดกำรในด้ำนกำรกระจำยข่ำวสำร (disseminator) 
ให้กับสมำชิกภำยในองค์กรหรือหน่วยงำนทรำบ เช่น ผลจำกกำรประชุมพบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องปรับ
ลดเงินเดือนร้อยละ 5 ด้วยเหตุผลด้ำนควำมอยู่รอดขององค์กร ผู้บริหำรท่ีดีเมื่อน ำข่ำวสำรนี้มำบอกแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำในทีมต้องส่ือสำรด้วยควำมถูกต้อง สร้ำงควำมเข้ำใจให้เกิดข้ึน บอกกล่ำวควำมจ ำเป็น
ท่ีเกิดขึ้น และข้อดีข้อเสียต่ำง ๆ เพื่อให้ทีมงำนปรับตัวและมีก ำลังใจท ำงำนต่อไป ไม่ใช่ส่ือสำรว่ำ
องค์กรเอำเปรียบ ไม่ใช่ควำมผิดของทีมเรำ ทีมขำยต่ำงหำกท่ีไม่มีประสิทธิภำพ ถ้ำอย่ำงนี้ควำมวุ่นวำย
จะเพิ่มมำกขึ้นแน่นอน  
 9. ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม (teamwork) ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบควำมส ำเร็จของงำนด้วย
กำรอำศัยลูกน้อง ดังนั้นกำรสร้ำงทีมงำนให้ท ำงำนร่วมมือกันอย่ำงลงตัวจึงจ ำเป็นควำมสำมำรถและ
ควำมส ำเร็จของทีมต้ังต้นจำกตัวผู้บริหำร ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบกำรสร้ำงระบบและผลักดันให้คน
ปฏิบัติตำมระบบ พัฒนำคนให้มีควำมสำมำรถเข้ำกันได้กับควำมต้องกำรของระบบ เป็นผู้น ำท่ีดีในกำร
บริหำรควำมขัดแย้งท่ีเกิดจำกระบบ และส่ือสำรให้ทุกคนทรำบถึงควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยท่ี
ต้องกำรทีม ท้ังหมดเป็นหลักกำรส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร  
 10. ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (relation building) ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบควำมส ำเร็จ
ของงำนด้วยกำรอำศัยผู้ใต้บังคับบัญชำในกลุ่ม แต่อย่ำลืมว่ำกลุ่มของเรำไม่ได้โดดเด่ียวหรือมีกลุ่มเดียว
ในองค์กร องค์กรประสบควำมส ำเร็จต้องอำศัยหลำยกลุ่มงำน เช่น กลุ่มงำนผลิต , กลุ่มงำนขำย,  
กลุ่มงำนซ่อมบ ำรุง เป็นต้น ดังนั้นแต่ละกลุ่มหลักต้องประสำนงำนร่วมกันให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น ดังนั้นผู้บริหำรต้องรู้จักสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงกลุ่ม ให้เกิดภำวะหรือบรรยำกำศของ
กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 11. ทักษะควำมคิดเชิงระบบ (system thinking) ผู้บริหำรต้องสำมำรถมองเห็นองค์กรใน
ภำพรวมโดยไม่แยกส่วน และเห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนต่ำง ๆ กำรมองลักษณะนี้เป็นกำรค ำนึงถึง
สภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อวิเครำะห์ประเด็นต่ำง ๆ อันน ำไปสู่กำรได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน (competitive advantage) และค ำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนต่ำง ๆ จำกกำร
ตัดสินใจแก้ปัญหำในประเด็นส ำคัญ ซึ่งกำรใช้ทักษะควำมคิดเชิงระบบให้เกิดประโยชน์มำกท่ีสุด 
ผู้บริหำรต้องรู้จักเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนกำรคิดต่ำง ๆ ด้วย  
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 12. ทักษะด้ำนควำมคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic management) มีค ำกล่ำวว่ำ “รู้เขำ รู้เรำ  
รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” อำจเรียกได้ว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำรวจตนเองและคู่แข่ง โดยมีเครื่องมือสนับสนุน
คือ SWOT analysis ผู้บริหำรยุค 4.0 ต้องมีทักษะด้ำนนี้ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกเรำไม่ได้อยู่ในยุคท่ีไร้
คู่แข่งหรือเป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว (monopoly) แต่เรำอยู่ในยุคท่ีองค์กรต้องแข่งขันด้ำนต่ำง ๆ ต้อง
มีคุณภำพ กำรมีนวัตกรรมใหม่ กำรเงินท่ีมั่นคง บุคลำกรต้องมีควำมสำมำรถ และอื่น ๆ ซึ่งท้ังหมด
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรทรัพยำกรอันมีจ ำกัดในองค์กร น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น ก ำไร (เป้ำหมำยสูงสุด) , ภำพลักษณ์ต่อควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสภำพแวดล้อม,  
กำรตอบแทนสังคม เป็นต้น  
 13. ทักษะกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ (problem solving and decision making) ในแต่ละ
ส่วนของกระบวนกำรก่อเกิดระบบ แต่ละส่วนท่ีปฏิบัติงำนย่อมมีปัญหำเกิดขึ้นได้ ผู้บริหำรต้องมีทักษะ
กำรแก้ปัญหำ และก่อนกำรแก้ปัญหำต้องเข้ำใจและมีควำมชัดเจนต่อปัญหำท่ีเกิดขึ้น (frame the 
issue properly) ซึ่งเป็นประเด็นท่ีส ำคัญท่ีสุด เพรำะมีผลสืบเนื่องต่อไปถึงกำรพัฒนำทำงเลือก
แก้ปัญหำ ส่วนกำรตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจำกได้ผ่ำนกำรประเมินแต่ละทำงเลือก แล้วจึงท ำกำรเลือก
ทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด   
 14. ทักษะกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (performance management) กำรประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชำท่ีขำดหลักวิชำกำรท่ีถูกต้องมีผลเสียหลำยด้ำน เช่น กำรตัดสินใจขึ้นเงินเดือนผิด ,  
ขำดแผนปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนท้ัง ๆ ท่ีควรจะมี , กำรจัดกำรแก้ปัญหำพนักงำนไม่ตรง
ประเด็น เป็นต้น ผลท่ีตำมมำอำจเสียพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถไปโดยไม่ต้ังใจ ดังนั้นผู้บริหำรยุค 4.0 
ต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (performance appraisal) เพื่อน ำผลจำกกำร
ประเมินนั้นมำบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (performance management) ให้เกิดประสิทธิภำพใน  
3 ประเด็นหลักคือ กำรตัดสินใจทำงกำรบริหำรด้ำนเงินเดือนและกำรเล่ือนต ำแหน่ง , กำรพัฒนำ
แผนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน, กำรจัดกำรปัญหำท่ีเกิดขึ้นกับตัวพนักงำน  
 15. ทักษะกำรวัดผลปฏิบัติงำนองค์กำร (performance measurement) ผู้บริหำรต้องรู้
สถำนะองค์กรตำมควำมเป็นจริง โดยกำรทรำบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นด้วยกำรวัดผลกำร
ปฏิบัติงำนองค์กร ซึ่งกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพต้องเกิดจำกกำรออกแบบ  
ท่ีเหมำะสม และกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรท่ีเกิดขึ้นเป็นหน้ำท่ีของผู้บริหำรว่ำจะน ำไปใช้
อย่ำงไรให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องกำรต่อมำ เช่น ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยงำนแจ้งว่ำมีกำรร้องเรียน
เกิดขึ้นจำกควำมไม่พอใจบุคลำกรเป็นจ ำนวนมำก ถือว่ำสัญญำณเตือนภัยเกิดขึ้นแล้ว ผู้บริหำรต้อง
ก ำหนดกลยุทธ์เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข ดังนั้นผู้บริหำรยุค 4.0 ต้องออกแบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน
องค์กรได้ และสำมำรถน ำผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นไปใช้บริหำรงำนต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ59 
 หวน พินธุพันธ์ ได้กล่ำวว่ำ กำรบริหำรกำรศึกษำ คือ กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีบุคคลหลำยคนร่วมมือ
กันด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำเด็ก เยำวชน ประชำชน หรือสมำชิกของสังคมในทุก ๆ ด้ำน เช่น 

                                            
59บำนำน่ำเทรนนิ่ง, "ทักษะส ำคัญของผู้บริหำรยุคสี่จุดศูนย์,"  เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤษภำคม 

2563, เข้ำถึงได้จำก https://bananatraining.com/ดูบทควำม-48233-ทักษะส ำคัญของผู้จัดกำร
ยุค-4-0.html. 
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ควำมสำมำรถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่ำนิยม หรือคุณธรรม ท้ังในด้ำนสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ 
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวเป็นสมำชิกท่ีดีและมีประสิทธิภำพของสังคม โดยกระบวนกำรต่ำง ๆ ท้ังท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน60 

จำกแนวคิดเรื่องทักษะกำรบริหำรของนักกำรศึกษำ และนักวิชำกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแสดง
ถึงทักษะควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ
ท่ีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับแนวคิดและประสบกำรณ์ของแต่ละคน มีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้ใน
สถำนกำรณ์ เช่น ใช้กับองค์กำรขนำดใด และด้วยวิธีกำรจัดกำรอย่ำงไร รวมถึงสถำนภำพของตัว
ผู้บริหำรเอง แต่ท้ังนี้ทักษะกำรบริหำรท่ีเป็นพื้นฐำนส ำคัญ เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำร
บริหำรท้ังนั้น ผู้วิจัยจึงพบว่ำแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) ซึ่งกล่ำวไว้ว่ำ ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องมีทักษะ
เพื่อควำมส ำเร็จของตนและองค์กำร ซึ่งทักษะดังกล่ำวประกอบด้วย 7 ทักษะ คือ 1. ทักษะด้ำน
เทคนิค (technical skills) 2. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal skills) 3. ทักษะ
ด้ำนควำมคิดรวบยอด (conceptual skills) 4. ทักษะกำรวินิจฉัน (diagnostic skills) 5. ทักษะ
ติดต่อส่ือสำร (communication skills) 6. ทักษะกำรตัดสินใจ (decision-making skills) และ  
7. ทักษะกำรบริหำรเวลำ (time-management skills)61 
 

วัฒนธรรมองค์กำร (Organization culture) 
 วัฒนธรรมองค์กำรมิใช่เป็นเพียงปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโดยท่ัวไปเท่ำนั้นแต่ยังเป็น
ปรำกฏกำรณ์ ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้วย สังคมอำศัยวัฒนธรรมเพื่อช่วยในกำรจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหำพื้นฐำนบำงประกำรของกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันเพื่อควำมอยู่รอดของสมำชิก เช่น สังคมอำศัย
วัฒนธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรปกครองและกระบวนกำรยุติธรรมมำช่วยแก้ปัญหำกำรเมืองและควำม
ขัดแย้งในสังคม หรืในเรื่องปำกท้องของประชำชนอันเป็นปัญหำเศรษฐกิจสังคมก็อำศัยวัฒนธรรมใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและบริหำรมำช่วยขจัดปัดเป่ำปัญหำให้ทุเลำลง เพ่อควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจและควำมอยู่รอดของสังคม วัฒนธรรม หรือ วัฒนธรรมในหน่วยงำน ก็ท ำหน้ำท่ี
คล้ำยคลึงกับวัฒนธรรมของสังคม เช่น วัฒนธรรมองค์กำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้รำงวัล (กำรขึ้น
เงินเดือน กำรเล่ือนขั้น กำรเล่ือนต ำแหน่ง) และกำรลงโทษ (กำรภำคทัณฑ์ กำรไล่ออก) ช่วยส่ือให้
สมำชิกของหน่วยงำนทรำบถึงแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติและกำรท ำงำนท่ีหน่วยงำนคำดหวัง  
ถ้ำสมำชิกประพฤติปฏิบัติตำมก็ช่วยให้ปัญหำบำงประกำร เช่น (กำรลำออก) ทุเลำเบำบำงลงและงำน
จะเนินไปอย่ำงมีระบบและเป็นมำตรฐำนเดียวกันมำกขึ้น ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองค์กำรมีบทบำท
ภำยในหน่วยงำนหลำยประกำร กำรศึกษำวัฒนธรรมองค์กำรจึงเป็นเรื่องท่ีส ำคัญและน่ำสนใจยิ่ง   
ในกำรบริหำรงำนขององค์กำร ผู้บริหำรเปรียบเสมือนหัวหน้ำของสังคมย่อย ๆ ในสังคมใหญ่ซึ่งจะต้อง
บริหำรงำนบุคลำกรซึ่งมำจำกแต่ละสังคมของตนท่ีมีวัฒนธรรมต่ำง ๆ กันออกไป บุคลำกรแต่ละคน
อำจมีส่ิงท่ีเรียกว่ำ วัฒนธรรมย่อย (subculture) ติดตัวมำซึ่งวัฒนธรรมย่อยเหล่ำนี้มำอยู่รวมกันใน

                                            
60หวน พินธุพันธุพันธ์, "ทักษะส ำคัญของผู้บริหำร,"  เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤษภำคม 2563, เข้ำถึง

ได้จำก www.facstaff.swu.ac.th/.  
 61Griffin, Management Principles and Practices, 13-15. 
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องค์กำรก็จ ำเป็นต้องมีกำรปรับวัฒนธรรมย่อยท่ีแตกต่ำงกันออกไปให้เป็นแบบแผนของวัฒนธรรมท่ีมี
บรรทัดฐำนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มสมำชิกในองค์กำรนั้น และเมื่อเวลำผ่ำนไปวัฒนธรรมเหล่ำนั้นก็
กลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กำรท่ีมีกำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมำ กำรบริหำรงำนจึง
จ ำเป็นจะต้องท ำควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของวัฒนธรรมองค์กำรท่ีมีอิทธิพลต่อควำมคิดค ำนึงรวมท้ัง
กำรประพฤติปฏิบั ติของบุคคลซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีสังคมปัจจุบัน ก็จะส่งผลให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรประสบผลส ำเร็จ
ต่อไปด้วยได้อย่ำงดี 
 
แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กำร 
 วัฒนธรรมองค์กำร เป็นวิถีชีวิตท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมำ ซึ่งจะกลำยเป็น
นิสัยและควำมเคยชิน และกลำยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ควำมเช่ือ ค่ำนิยม 
รวมท้ังภำษำวัตถุส่ิงของต่ำง ๆ วัฒนธรรมท ำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมำในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่ำนิยมท่ีใช้ในกำรตัดสินใจหรือวินิจฉัย
ส่ังกำร จริยธรรมองค์กำรถือเป็นส่วนส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรก้ำวหน้ำและส่งผล
ให้องค์กำรได้รับควำมเช่ือถือจำกสังคม ดังนั้นองค์กำรทุกประเภทจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องน ำ
จริยธรรมมำใช้ในกำรบริหำรและแก้ไขปัญหำองค์กำรอย่ำงถูกวิธีเพื่อให้ได้รับควำมเช่ือถือ ภำพพจน์ 
ท่ีดี อันน ำมำซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและควำมก้ำวหน้ำในระยะยำวขององค์กำร ในองค์กำรท้ังหลำยซึ่ง
เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนอย่ำงมีระเบียบนั้น ถ้ำเรำมองท่ีปัจเจกบุคคลจะเห็นว่ำ บุคคลจะกระท ำ
กำรไปสู่เป้ำหมำยใด ๆ ได้นั้น เขำอำศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็นตัวน ำดังท่ีมักกล่ำวกันว่ำ “ส ำเร็จ
ด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมำรวมกันในองค์กำรมีจิตใจมำกมำยแตกต่ำงกันไป ส่ิงท่ีจะผูกควำมแตกต่ำง
ของจิตใจเหล่ำนี้ให้อยู่ด้วยกันได้และท ำงำนไปในทิศทำงเดียวกันได้ หรือมีค่ำนิยมในเรื่องต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะค่ำนิยมท่ีเกี่ยวกับงำนในหน่วยงำนท่ีตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ ส่ิง ๆ นั้นก็คือ 
“วัฒนธรรม” จนกลำยเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในองค์กำร หรือหน่วยงำนทุกองค์กำรจำกอดีตสู้ปัจจุบัน และ
อนำคต ท่ีเป็นส่ิงส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กำรให้ก้ำวหน้ำ และประสบควำมส ำเร็จได้ จึงมี
นักวิชำกำรหรือนักกำรศึกษำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวนมำกท่ีให้ควำมสน ใจ และได้
ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำรอย่ำงแพร่หลำย พร้อมท้ังให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “วัฒนธรรม
องค์กำร” ไว้หลำยแนวคิด ดังนี้ 
 ซีลด์ (Shils) ได้ให้แนวคิดว่ำ ทุกองค์กำรในสังคมจะมีขอบเขตของค่ำนิยม ควำมเช่ือและ
สัญลักษณ์ขององค์กำร ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้ำงกิจกรรม และพฤติกรรมของบุคคลในองค์กำร โดยส่ิง
เหล่ำนี้จะเป็นตัวก ำหนดบุคลิกภำพในกำรท ำงำนของบุคคล ท ำให้เกิดจิตส ำนึกในเป้ำหมำยของกำร
ท ำงำน และกำรน ำมำซึ่งคุณค่ำแห่งควำมภำคภูมิใจในกิจกรรมขององค์กำร62 

                                            
 62Edward A.   Shils, Culture and Periphery The Logic of Personal Knowledge 
: Essay Presented to Michael Polanyi (London: Routledge and Kegan Paul, 1961), 119. 
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 คอล์บ, รูบิน และออสแลนด์ (Kolb. Rubin and Osland) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรม
องค์กำร หมำยถึง รูปแบบของคติฐำนท่ีท ำให้กลุ่มได้เรียนรู้ท่ีจะคิดประดิษฐ์ พัฒนำ แก้ปัญหำในกำร
ปรับตัวจำกภำยนอกและกำรบูรณำกำรจำกภำยใน63 
 วิคินส์ และแพตเตอร์สัน (Wikins and Patterson) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร  
เป็นส่ิงท่ีบุคคลในองค์กำรมีควำมเช่ือว่ำส่ิงใดควรท่ีจะกระท ำ และส่ิงใดท่ีไม่ควรกระท ำ ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ64  
 เซน (Schein) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรในเชิงพฤติกรรมว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรเป็น
ตัวกำรท่ีช่วยให้สมำชิกใหม่ขององค์กำรเข้ำใจถึงลักษณะกำรท ำงำน และกำรเลือกแนวทำงท่ีถูกต้อง
ของกำรแก้ปัญหำกำรปฏิบัติในลักษณะของกลุ่ม ประกอบด้วย ควำมสัมพันธ์ขององค์กำรต่อ
สภำพแวดล้อม (the organization’s relationship to it’s environment) 

1. ลักษณะควำมจริงและควำมถูกต้อง (the nature of reality and truth) ประกอบด้วย  
              1.1 ควำมจริงภำยนอก (external physical reality)  
              1.2 ควำมจริงทำงสังคม (social reality)  
              1.3 ควำมเป็นจริงของแต่ละบุคคล (individual reality) 
 2. ลักษณะธรรมชำติของมนุษย์ (the nature of human nature) 
 3.  ลักษณะกำรกระท ำของมนุษย์ (the nature of human activity) ประกอบด้วย  
      3.1 เน้นกำรกระท ำ (doing orientation)  

     3.2 เน้นสภำพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน (being orientation)  
     3.3 เน้นกำรกระท ำท่ีก ำลังจะเกิดขึ้น (being in becoming)  

 4.  ลักษณะสัมพันธภำพระหว่ำงมนุษย์ (the nature of human relationships)65 
 คุ๊ก (Cooke) ได้ให้แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กำรว่ำ เป็นกรอบแนวคิดในกำรวัดลักษณะของ
วัฒนธรรมได้ท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ  

1. แบบสร้ำงสรรค์ (constructive styles) ได้แก่ มิติเน้นควำมส ำเร็จ (achievement) มิติ
เน้นสัจกำรแห่งตน (self-actualization) มิติเน้นบุคคลและกำรกระตุ้น (humanistic encouraging) 
และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ (affiliative)  

2. แบบต้ังรับ เฉ่ือยชำ (passive defensive styles) ได้แก่ มิติเห็นพ้องด้วย (approval) มิติ
เน้นกำรเป็นระเบียบ (conventional) มิติเน้นกำรพึ่งพำ (dependent) และมิติเน้นกำรหลีกเล่ียง
(avoidance)  

                                            
 63David A.  Kolb, Irwin M.  Rubin, and Joyce S.  Osland, The Organizational 
Behavior Leader, 5th ed.  (Engiewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991), 370. 
 64Alan L.  Wiking and Jerry L.  Patterson, “You can’t Get There From Here : 
What Will Make Culture Projects Fail.” Gaining Control of the Corporate Culture 
(Sam Francisco: Jossey - Bass, 1985), 267. 

65Edgar H.  Schein, “How Culture Forms, Develops and Changes,” Gaining 
Control of Cooperate Culture (San Francisco: Jossey – Bass, 1985), 19-20. 
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3. แบบต้ังรับ–ก้ำวร้ำว (aggressive defensive styles) ได้แก่ มิติเน้นเห็นตรงกันข้ำม 
(opposition) มิติอ ำนำจ (power) มิติเน้นกำรแข่งขัน (competitive) และมิติเน้นควำมสมบูรณ์แบบ 
(perfectionistic)66 
 ฮอฟสตีด (Hofstede) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง แบบแผนควำมคิด
ควำมรู้สึกของสมำชิกท่ีได้รับกำรก ำหนดร่วมกันภำยในองค์กำร ซึ่งมีผลท ำให้สมำชิกขององค์กำรนั้น 
แตกต่ำงไปจำกสมำชิกขององค์กำรอื่น67 
 อำโรบำและคิม (Arroba and Kim) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง หัวใจ
ส ำคัญของกำรท ำงำน เป็นกำรรวมค่ำนิยมหลักอันจะส่งผลไปยังโครงสร้ำงขององค์กำรและกำร
ออกแบบงำนรวมถึงแบบแผนในกำรประพฤติ ปฏิบัติของสมำชิกในองค์กำร วัฒนธรรมองค์กำรจึงถือ
เป็นกำรแสดงถึงกำรร่วมรับรู้และถึงควำมชัดเจนของบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน และกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลของสมำชิกภำยในองค์กำร68 
 สมคิด บำงโม ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง ควำมคิดแบบเช่ือแบบแผนปฏิบัติ
งำนและด ำรงชีวิตของบุคคล และบุคลำกรในองค์กำรหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลำกรส่วนใหญ่ขององค์กำรยอมรับ 
และปฏิบัติเป็นประเพณี และใช้เป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติตนในฐำนะสมำชิกขององค์กำรนั้นตลอดมำ 
จนเป็นปัจจุบัน69 
 วิเชียร  วิทยอุดม ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง กำรสร้ำงค่ำนิยมและควำม
เช่ือ ซึ่งสมำชิกองค์กำรหรือหน่วยงำนให้ควำมสนใจต่อกำรด ำรงอยู่ขององค์กำร วัฒนธรรมองค์กำร
เป็นสัญลักษณ์และสถำนภำพพิเศษ เป็นแบบแผนของควำมเช่ือ ค่ำนิยม ควำมคิด และกำรกระท ำ  
ซึ่งมีกำรพัฒนำอยู่ภำยในองค์กำร และเป็นส่ิงท่ีช่วยแนะแนวทำงของพฤติกรรมสมำชิกภำยในองค์กำร
นั้น ๆ วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในองค์กำรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และ
ประสิทธิผลโดยรวมของพนักงำน นอกจำกนั้นวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลหรือมีอ ำนำจเหนือองค์กำร ไม่ว่ำ
วัฒนธรรมองค์กำรนั้นจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตำม ย่อมท ำให้มีผลกระทบต่อทุกส่ิงทุก
อย่ำงท่ีเกิดขึ้นในองค์กำรนั้น นับต้ังแต่ได้มีกำรเล่ือนขั้น เล่ือนต ำแหน่ง กำรตัดสินใจ กำรแต่งกำย และ
ตลอดจนกำรท ำงำนก็มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กำรท้ังส้ิน70 
 ส ำหรับวัฒนธรรมองค์กำรจะเป็นวัฒนธรรมท้ังระดับกว้ำงและระดับแคบ คือเป็นท้ังแบบแผน
ส ำหรับพฤติกรรมและแบบแผนของพฤติกรรมซึ่งสมำชิกท้ังหลำยในองค์กำรยึดถือร่วมกัน และ

                                            
 66R.A.  Cooke and J.L.  Lafferty, Level : Organizational culture inventory 
(Phymouth MI: Human Synergisitcs, 1989), 245.  

67Greet  Hofsteade, Culture’s Comsquences : International Differences in 
work Related Values (Beverly Hills: California:Sage Publications, 1982), 180. 

68Tanya  Arrlba and James  Kim, Pressure at work : A Survivals Guide for 
Manager, 2nd ed.  (London: McGraw-Hill Book Company, 1992), 256. 

69สมคิด บำงโม, องค์กำรและกำรจัดกำร, พิมพ์ครั้งท่ี 5  (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2552), 43. 
 70วิเชียร  วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์กำร (กรุงเทพฯ: บริษัท ธนรัชกำรพิมพ์จ ำกัด, 2554), 9-11. 
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 สะท้อนควำมเป็นจริงในองค์กำรหรือสังคมท่ีทุกคนรับรู้และยอมรับอย่ำงเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน 
หรือไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 
 กล่ำวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง ฐำนคติพื้นฐำนท่ีมีแบบแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือกำรท ำให้ปัญหำหรืองำนนั้นบรรลุตำมเป้ำประสงค์ท่ีต้ังไว้ ให้เกิดประสิทธิ์ภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยอำศัยกำรปรับตัว และถูกถ่ำยทอดไปยังสมำชิกในองค์กำร นั้น ๆ  
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กำรเป็นส่ิงท่ีบุคลำกรส่วนใหญ่ต่ำงให้กำรยอมรับ และยืดถือปฏิบัติกันเพื่อเป็น
แบบอย่ำงในกำรปฏิบัติของคนรุ่นหลังท่ีท ำสืบทอดต่อกันมำ และวัฒนธรรมองค์กำรเป็นตัวช่วยให้
บุคลำกรในองค์กำรนั้น หรือสถำนศึกษำนั้น ได้ร่วมกันคิดพิจำรณำ และแก้ปัญหำในแนวทำงท่ีถูกต้อง 
และเพื่อให้ทุกคนท ำงำนให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ เพรำะในแต่ละองค์กำรมีควำม
แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะงำน และลักษณะขององค์กำรนั้น ๆ  
 
ควำมส ำคัญของวัฒนธรรมองค์กำร 
 วัฒนธรรมเป็นรำกฐำนท่ีก ำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน  
โดยองค์กำรซึ่งจัดว่ำเป็นสังคมย่อยย่อมท่ีจะมีวัฒนธรรมเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิตหรือเป็นวิถีชีวิต หรือ 
แม้กระท่ังเป็นแบบแผนส ำหรับพฤติกรรมในกำรท ำงำนของมนุษย์โดยท่ีสมำชิกในสังคม หรือมนุษย์ไม่
รู้ตัว ได้มีนักกำรศึกษำเห็นควำมส ำคัญของวัฒนธรรมองค์กำร ดังนี้ 

คลัคคอน และเคลลี (Kluckhohn and Kelly) เรียกวัฒนธรรมในองค์กำรว่ำ เป็นวิถีกำร
ด ำรงชีวิตท่ีท ำให้องค์กำรมีเอกลักษณ์ของตนเองต่ำงไปจำกองค์กำรอื่น และแบบกำรด ำรงชีวิตนี้
สำมำรถแลกเปล่ียนกันและกันหรือแพร่กระจำยออกไปได้ในหมู่สมำชิกของสังคม โดยมีกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม วัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนหลักยึดองค์กำรหรือหน่วยงำนให้มีควำม
กลมเกลียมไม่แตกสลำยลงไปควำมส ำคัญของวัฒนธรรมต่อองค์กำร มีหลักฐำนกำรศึกษำวิจัยไว้  
3 ประกำร ดังนี้  
 1.  วัฒนธรรมองค์กำรสำมำรถก ำหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์กำรได้ เช่น วัฒนธรรม
องค์กำรท่ีคนส่วนมำกมักวำงเฉยต่อปัญหำท่ีเกิดขึ้นในองค์กำร เมื่อวิถีชีวิตท่ัวไปสร้ำงแบบแผนกำรวำง
เฉยต่อต่อปัญหำ และพฤติกรรมกำรปฏิบัติของมนุษย์ในองค์กำรก็จะซึมซับเรียนรู้แพร่กระจำยในเรื่อง
กำรวำงเฉยนำนเข้ำก็จะเป็นวัฒนธรรมกำรวำงเฉย และกลำยเป็นแบบแผนส ำหรับพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์กำรนั้น 
 2.  รูปแบบพฤติกรรมองค์กำรท่ีเกิดขึ้นจำกวัฒนธรรมองค์กำรอำจเป็นได้ท้ังปัจจัยเกื้อกูล 
หรืออุปสรรค์ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในกำร
บริหำรงำน กล่ำวคือ วัฒนธรรมจะส่งผลต่อรูปแบบและเนื้อหำควำมสัมพันธ์ของบุคคลท่ัวไปใน
องค์กำร เช่น ในกรณีท่ีองค์กำรมีปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับงำน หรือพฤติกรรมของคน และจ ำเป็นต้อง
แก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ แต่เมื่อพฤติกรรมของคนท่ีเกิดจำกกำรยอมรับอ ำนำจของผู้น ำ และไม่มีควำมกล้ำ
หำญในกำรริเริ่มแก้ไขปัญหำ ถ้ำผู้น ำไม่เป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือ มีวัฒนธรรมยอมตำมอย่ำงไม่ยั้งคิ ด 
(Subordination culture) พฤติกรรมเช่นนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในกำรแสวงหำแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีตน
ประสบอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมคิดและริเริ่มสร้ำงสรรค์ซึ่งควำมคิดริเริ่มเป็นส่ิงจ ำเป็น เมื่อแบบแผนกำร
ประพฤติถูกปิดกั้นก็จะเกิดกำรวำงแนวปฏิบัติขึ้นมำกันเอง ว่ำวิธีกำรแบบใดในกำรแก้ไขปัญหำเป็นที่
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ยอมรับได้ในกลุ่ม (สอดคล้องกับแบบแผนวัฒนธรรมท่ีกลุ่มมีอยู่ในใจ คือ ควำมกลัว) หรือวิธีกำรแบบ
ใดในกำรแก้ไขปัญหำเป็นท่ียอมรับไม่ได้ (เพรำะขัดเกลำวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมีอยู่ในใจ หรือกลุ่มไม่มี
วัฒนธรรมนี้อยู่ คือ ควำมกล้ำหำญในกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ) ในกำรปฏิบัติงำน หรือในกำรมี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในองค์กำรด้วยกัน วัฒนธรรมจึงเป็นเงื่อนไขส ำคัญควรแก่กำรระลึกถึงใน
กำรศึกษำปัญหำขององค์กำรท้ังโครงสร้ำง กระบวนกำร พฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมในองค์กำร 
 3.  จำกผลงำนกำรศึกษำของ พลอเบต และเอ็มอีพี สลิกแมน (Paul Bate and M.E.P. 
Seligman) พบว่ำ วัฒนธรรมนั้นจะมีอ ำนำจชักน ำให้เกิดภำวกำรณ์เรียนรู้ต่ำง ๆ ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ท่ีมีควำมส ำคัญกับองค์กำร คือ กำรเรียนรู้ภำวะช่วยตัวเองไม่ได้ (Learned helplessness) ซึ่งเป็น
สถำนภำพทำงจิตท่ีคนจะมีเมื่อเขำรับรู้ว่ำเขำไม่สำมำรถควบคุมเป้ำหมำยในชีวิตของเขำเองได้ และถ้ำ
กำรรับรู้เช่นนี้ได้รับกำรยืนยันโดยผู้นั้นมีประสบกำรณ์ตรง โดยเขำผู้นั้นพบกับตัวเองว่ำเป็นเช่นนั้นจริง 
ก็จ ำท ำให้กำรจูงใจในกำรตอบโต้กับปัญหำหำยไป กลำยเป็นคนย่อท้อต่ออุปสรรคหรือไม่ต่อสู้ให้
เป้ำหมำยขององค์กำรบรรลุผล วัฒนธรรมกำรยอมตำมผู้บังคับบัญชำโดยไม่ยั้งคิดจึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมส้ินหวังในองค์กำร71 
 โดยสรุป วัฒนธรรมองค์กำรในฐำนะเป็นแบบแผนส ำหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำรเป็นส่ิง
ท่ีผู้ศึกษำพฤติกรรมองค์กำรจะละเลยไม่ได้ เพรำะเป็นเสมือนแกนกลำงของทุกส่ิงทุกอย่ำงในกำร
ด ำเนินงำนของมนุษย์ในองค์กำร 
 
ควำมหมำยของวัฒนธรรมองค์กำร 

ได้มีนักวิชำกำร นักกำรศึกษำ ให้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร  
ไว้หลำกหลำย มำกมำย ดังนี้ 

คุ๊กและลำฟเฟอที (Cooke and Lafferty) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ลักษณะของวัฒนธรรม
องค์กำร สำมำรถวัดกำรรับรู้ของบุคคลในองค์กำรในแง่ของพฤติกรรมกำรแสดงออก และบรรทัดฐำน
กำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กำร เป็นลักษณะของกำรด ำเนินชีวิตในองค์กำรท่ีมีค่ำนิยม ควำมเช่ือ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีแสดงออกมำเป็นวัฒนธรรมองค์กำร 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
สร้ำงสรรค์ (Constructive Organization) 2) ลักษณะต้ังรับ–เฉื่อยชำ (Passive – Defensive 
Organization) และ 3) ลักษณะต้ังรับ – ก้ำวร้ำว (Aggressive Defensive Organization Culture) 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะสร้ำงสรรค์ (Constructive Organization) หมำยถึง องค์กำรท่ีให้ควำมส ำคัญถึง
ค่ำนิยมในกำรท ำงำนโดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรขององค์กำรเกิดควำมพึงพอใจ นั่นคือกำรได้รับ
ควำมส ำเร็จจำกงำนท่ีท ำ สนับสนุนซึ่งกันและกันภำยในองค์กำร มีควำมรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและ
กัน โดยบุคลำกรจะมีพฤติกรรมท่ีมีควำมขยันหมั่นเพียรกระตือรือร้นมีควำมสุขกับกำรปฏิบัติงำนรู้สึก
ว่ำงำนในองค์กำรมีควำมท้ำทำยอยู่ตลอดเวลำ บุคลำกรยืดมั่นผูกพันกับองค์กำรมีควำมพร้อมท่ีจะ

                                            
71ส ำนักพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, "กำรวิเครำะห์

วัฒนธรรมองค์กำร,"  เข้ำถึงเมื่อ 4 มีนำคม 2560, เข้ำถึงได้จำก 
www.km.opsmoac.go.th/download/article/atricle_20120702183528.pdf. 
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ปฏิบัติงำนสูง ซึ่งกำรท ำงำนในลักษณะนี้จะส่งผลให้องค์กำร ประสบควำมส ำเร็จ กำรด ำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กำรลักษณะสร้ำงสรรค์แบบออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
      1.1 มิติเน้นควำมส ำเร็จ (Achievement Dimension) หมำยถึง กำรท ำงำนโดยใช้หลัก
เหตุผลมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำน มีควำมกระตือรือร้น มีควำมสุขในกำรท ำงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จ ตลอดจนเป็นนักวำงแผนท่ีมีประสิทธิภำพ ลักษณะเด่นของมิตินี้ คือบุคลำกร จะมี
ควำมกระตือรือร้นในกำรงำน และรู้สึกว่ำงำนนั้นมีควำมท้ำทำยควำมสำมำรถของตนเอง 
      1.2 มิติเน้นสัจกำจแห่งตน (Self – Actualizing Dimension) หมำยถึง องค์กำรท่ีมี
ค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีควำมต้องกำรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จสูงสุดใน
ชีวิต มีควำมริเริ่มในกำรพัฒนำงำนของตนเองให้สอดคล้องกับงำนขององค์กำร พฤติกรรมกำร
แสดงออกท่ีให้ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำรของบุคคลตำมควำมนึกคิดและควำมคำดหวัง  
ซึ่งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนอยู่ ท่ีคุณภำพมำกกว่ำปริมำณควำมส ำเร็จของงำนจะต้องมำพร้อมกับ
ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร ท่ีควำมภำคภูมิใจในงำนของตนเองและมีควำมเต็มใจในกำรท ำงำนจำก
กำรท่ีได้รับกำรมอบหมำย และกำรสนับสนุน กำรพัฒนำตนเองจำกงำนท่ีท ำอยู่สำมำรถพัฒนำและ
สร้ำงงำนใหม่ ๆ ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กำร ลักษณะเด่น 
คือ บุคลำกรมีควำมยึดมั่นผูกพันกับงำน และมีควำมพร้อมในกำรท ำงำนสูง 
      1.3 มิติเน้นบุคคลและกำรสนับสนุน (Humanistic Encouraging Dimension) หมำยถึง 
กำรให้กำรสนับสนุนซึ่งกันและกันและกำรเปิดโอกำสให้แต่ละบุคคลมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสม่ ำเสมอท ำ
ให้บุคลำกรมีควำมภำคภูมิใจ และมีควำมสุข ลักษณะเด่น คือ บุคลำกรเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสดในองค์กำร 
      1.4  มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ (Affinitive Dimension) หมำยถึง องค์กำรท่ีบุคลำกรมีค่ำนิยม
พฤติกรรมกำรแสดงออกมุ่งให้ควำมส ำคัญกับสัมพันธ์ภำพระหว่ำงบุคลำกร เน้นบรรยำกำศท่ีอบอุ่นใน
กำรท ำงำน บุคลำกรในองค์กำรจึงมีควำมเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อควำมรู้สึกของเพื่อน
ร่วมงำน ให้กำรยอมรับซึ่งกันและกัน มีกำรแบ่งปันเข้ำใจควำมรู้สึกซึ่งกันและกัน ลักษณะเด่น คือ 
บุคลำกรมีควำมเป็นเพื่อนและควำมจริงใจต่อกัน 
 2. ลักษณะต้ังรับ – เฉื่อยชำ (Passive – Defensive Organization) หมำยถึง องค์กำร 
ท่ีค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรแสดงออกท่ีมุ่งเน้นควำมต้องกำรควำมมั่นคงของบุคลำกร และผู้น ำท่ีมี
พฤติกรรมมุ่งเน้นบุคคล ยืดกฎระเบียบ ข้อบังคับ คอยตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำร บุคลำกร
พยำยำมหลีกเล่ียงงำนหรือกำรกระท ำท่ีต้องรับผิดชอบ แต่ยอมรับกำรมอบหมำยจำกผู้บริหำร
บุคลำกรเน้นถึงสัมพันธภำพ และต้ังรับซึ่งกำรท ำงำนในลักษณะนี้ ส่งผลให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้
อย่ำงล่ำช้ำ แบ่งได้ออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
      2.1 มิติเน้นกำรเห็นพ้องด้วย (Approval Dimension) หมำยถึงองค์กำรท่ีมีค่ำนิยม
พฤติกรรมกำรแสดงออกท่ีบุคลำกรให้กำรยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเล่ียงกำรขัดแย้งท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ด้วยกำรพยำยำมเห็นด้วยและคอยตำมควำมคิดเห็นของกันและกัน บุคลำกรในองค์กำรจะปฏิบัติตัวให้
เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในองค์กำร กำรคล้อยตำมกันนี้เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลำกรในองค์กำรพึงพอใจ 
ลักษณะเด่น คือ บุคคลต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ในองค์กำรและให้กำรเห็นด้วย
กับแนวทำงควำมคิดเห็นของผู้บริหำร และผู้ร่วมงำนเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง เพื่อพยำยำมหลีกเล่ียงควำม
ขัดแย้งท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 
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      2.2 มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional Dimension) หมำยถึง องค์กำรท่ีมีค่ำนิยมและ
พฤติกรรมกำรแสดงออกในลักษณะอนุรักษ์นิยม ให้ควำมส ำคัญกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด แบบแผนกำรปฏิบัติงำนจึงเป็นระบบรำชกำร จะขัดต่อกฎหมำยไม่ได้  
มีค่ำนิยมของระบบอำวุโสและอนุรักษ์นิยม ลักษณะเด่น คือ บุคลำกรปฏิบัติตนเป็นแบบระบบอนุรักษ์
นิยม และยืดกฎระเบียบปฏิบัติรำชกำรเป็นบรรทัดฐำนในกำรท ำงำนอย่ำงเคร่งครัด 
      2.3 มิติเน้นกำรพึ่งพำ (Dependent Dimension) หมำยถึง องค์กำรท่ีมีค่ำนิยมและ
พฤติกรรมกำรแสดงออกโดยยึดตำมสำยงำนบังคับบัญชำ ไว้ในผู้บริหำร กำรบริหำรจัดกำรจะขึ้นอยู่
กับผู้บริหำรหรือผู้น ำ บุคลำกรต้องปฏิบัติงำนตำมกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ทุกคนต้องเช่ือว่ำกำร
ตัดสินใจนั้นมีควำมถูกต้องโดยไม่ค ำนึงถึงคุณภำหรือควำมท้ำทำยของงำน ปฏิบัติงำนโดยไม่ทรำบจุด
มุ่งมำยของกำรท ำงำน มุ่งกำรปฏิบัติตำมผู้บริหำรเพื่อเป็นกำรปกป้องตนเอง ลักษณะเด่น คือ 
บุคลำกรมีควำมระมัดระวังตัวสูงในกำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้ตำมท่ีดี 
      2.4 มิติเน้นเรื่องกำรหลีกเล่ียง (Avoidance Dimension) หมำยถึง องค์กำรท่ีมีค่ำนิยม
พฤติกรรมกำรแสดงออกท่ีเน้นกำรลงโทษเมื่อเกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน แต่เมื่อท ำงำนประสบ
ผลส ำเร็จก็จะไม่ได้รับรำงวัลอะไร ซึ่งผลจำกกำรบริหำรงำนในลักษณะนี้ท ำให้บุคลำกรหลีกเล่ียงกำร
กระท ำต่ำง ๆ ท่ีอำจท ำให้ถูกต ำหนิหรือก่อให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน นอกจำกนี้บุคลำกรทุก
คนจะหลีกเล่ียงกำรตัดสินใจแต่เลือกปฏิบัติงำนท่ีมีควำมเส่ียงน้อยท่ีสุด 
 3.  ลักษณะต้ังรับ – ก้ำวร้ำว (Aggressive Defensive Organization Culture) หมำยถึง 
วัฒนธรรมองค์กำรท่ีมีค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรแสดงออกลักษณะผู้น ำเน้นงำนและเน้นควำมต้องกำร
ด้ำนควำมมั่นคงของบุคลำกร พฤติกรรมกำรแสดงออกของบุคลำกรจะมีลักษณะกำรเผชิญหน้ำชอบ
กำรมีอ ำนำจกำรแข่งขันท่ีต้องมีแพ้ – ชนะ และจ ำต้องหลีกเล่ียงควำมผิดพลำดท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
บุคลำกรจัดแสดงลักษณะควำมขัดแย้งไม่ไว้วำงใจ ต ำหนิและต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง ชิงดีชิงเด่นกัน
ในกำรท ำงำน ชอบควำมเป็นระบบระเบียบ ควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยได้ยำก ซึ่งแบ่งออกเป็น  
4 มิติ ดังนี้ 
      3.1 มิติเน้นกำรเห็นตรงกันข้ำม (Oppositional Dimension) ให้ควำมส ำคัญกับกำร
เผชิญหน้ำและกำรเจรจำต่อรอง บุคลำกรรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ บุคลำกรจะแสดงควำมขัดแย้งและ
ลักษณะชอบสงสัย ไม่ไว้ใจบุคคลอื่น ต ำหนิและต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง ต่อต้ำนควำมคิดเห็นของผู้อื่น
อยู่เสมอ ลักษณะเด่นคือ บุคลำกรชองต ำหนิและต่อต้ำนทุกส่ิง และยอมรับกำรเปล่ียนแปลงยำก      
      3.2 มิติเน้นอ ำนำจ (Power Divension) หมำยถึง ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีต ำแหน่ง บุคลำกรชอบเป็นผู้นิเทศและสอนเพื่อนร่วมงำน รำงวัลหรือผลงำนท่ีได้รับจำก
องค์กำรมีอ ำนำจควบคุมบุคลำกรชอบเป็นผู้นิเทศและสอนเพื่อนร่วมงำน รำงวัลหรือผลงำนท่ีได้รับ
จำกองค์กำรมีอ ำนำจควบคุมบุคลำกรท่ีอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ บุคลำกรทุกคนมีควำมต้องกำรท่ีจะได้ขั้น
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องกำรเป็นผู้น ำและต้องกำรอ ำนำจเพื่อบ ำรุงรักษำควำมรู้สึกท่ีมั่นคงในกำรท ำงำน 
ลักษณะเด่น คือ บุคลำกรต้องกำรควบคุมผู้อื่น และมีควำมเช่ือในเรื่องกำรผลักดันให้เกิดข้ึนในองค์กำร 
      3.3 มิติเน้นกำรแข่งขัน (Competitive Dimension) หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคัญและ
กำรยอมรับกำรแข่งขันท่ีจะต้องมีแพ้หรือชนะ บุคลำกรต้องกำรชนะและดีกว่ำคนอื่น ดังนั้นกำร
แข่งขันจึงท ำให้เกิดกำรแบ่งแยกบุคลำกรออกเป็นกลุ่ม กลุ่มวัดผลส ำเร็จของกำรท ำงำนเพื่อรักษำ
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คุณค่ำของตนเองจะได้รับกำรแบ่งระดับในท่ีท ำงำน บุคลำกรจะอมรับลักษณะกำรปฏิบัติงำนท่ีมีกำร
แข่งขันและเช่ือว่ำกำรแข่งขันจะช่วยให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
      3.4 มิติเน้นควำมสมบูรณ์แบบ (Perfectionist Dimension) หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคัญ
กับควำมสมบูรณ์แบบของงำน บุคลำกรจะต้องหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำดโดยบุคลำกร
จะต้องท ำงำนอย่ำงหนักและยืดมั่นในระบบกำรท ำงำน แต่บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรน้อย ต้องมีกำร
ต้ังควำมหวังในกำรท ำงำนไว้สูง จึงท ำให้มีกำรท ำงำนอย่ำงละเอียด ลักษณะเด่น คือ เน้นควำมมี
ระเบียบ และต ำหนิควำมผิดพลำดของตนเอง ใช้ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนท่ียำวนำน72 
 ชำยน์ (Schein) ได้ระบุว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรเป็นบ่อเกิดของเอกลักษณ์และควำมเข้มแข็ง
ขององค์กำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง องค์กำรเกิดใหม่และก ำลังเจริญเติบโต โดยสรุปวัฒนธรรมองค์กำรสำ
รถดูได้จำกค่ำนิยม ควำมเช่ือ วัฒนธรรมท ำหน้ำท่ีเป็นตัวก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับสมำชิก
และท ำหน้ำท่ีจัดระเบียบในองค์กำร โยค่ำนิยมและควำมเช่ือจะแสดงให้ปรำกฏในท่ีต่ำง ๆ เช่น 
พิธีกรรม ประเพณี โครงสร้ำงองค์กำร และได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กำร ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมแข็ง (Strong Culture) หมำยถึง วัฒนธรรมองค์กำรท่ีได้รับกำรยกย่องอย่ำง
กว้ำงขวำงจำกสมำชิกองค์กำร เป็นวัฒนธรรมท่ีสมำชิกองค์กำรยืดถือค่ำนิยมหลักขององค์กำรอย่ำง
เคร่งครัด และเป็นวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะชัดเจน เป็นท่ีเข้ำใจกันว่ำ เรำมักพบเห็นตัวอย่ำงองค์กำรท่ีมี
วัฒนธรรมแข็งได้จำกบริษัทต่ำง ๆ ของญี่ปุ่น องค์กำรศำสนำ เป็นต้น 
 2. วัฒนธรรมอ่อน (Weak Culture) หมำยถึง วัฒนธรรมองค์กำรท่ีสมำชิกองค์กำรไม่ได้ยืด
ถือค่ำนิยมหลักขององค์กำรอย่ำงเคร่งครัด และอย่ำงกว้ำงขวำง และไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำอะไร
ส ำคัญกว่ำอะไร ตัวอย่ำงองค์กำรท่ีมีวัฒนธรรมอ่อน ได้แก่ องค์กำรท่ีมีอำยุน้อยหรือองค์กำรท่ีมี
สมำชิกเข้ำออกตลอดเวลำ ในองค์กำรประเภทนี้ สมำชิกองค์กำรยังไม่มีประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะมำ
สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในเรื่องต่ำง ๆ ขององค์กำรได้ 
 เซน (Schein) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรในเชิงพฤติกรรมว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร
เป็นตัวกำรท่ีช่วยให้สมำชิกใหม่ขององค์กำรเข้ำใจถึงลักษณะกำรท ำงำนและกำรเลือกแนวทำงท่ี
ถูกต้องของกำรแก้ปัญหำกำรปฏิบัติในลักษณะของกลุ่ม ประกอบด้วย ควำมสัมพันธ์ขององค์กำร 
ต่อสภำพแวดล้อม (The organization’s to it’s environment) 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ลักษณะควำมจริงและควำมถูกต้อง (The nature of reality and truth) ประกอบด้วย 
     1.1 ควำมจริงภำยนอก (External Physical Reality) 
     1.2 ควำมเป็นจริงทำงสังคม (Social Reality) 
     1.3 ควำมเปน็จริงของแต่ละบุคคล (Individual Reality) 
 2. ลักษณะธรรมชำติของมนุษย์ (The nature of human nature) 
 3. ลักษณะกำรกระท ำของมนุษย์ (The nature of human activity) ประกอบด้วย 
     3.1 เน้นกำรกระท ำ (Doing Orientation) 
     3.2 เน้นสภำพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (Being Orientation)  
     3.3 เน้นกำรกระท ำท่ีก ำลังจะเกิดขึ้น (Being in Becoming) 

                                            
72Cooke and Lafferty, Level : Organizational culture inventory, 214. 
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 4. ลักษณะสัมพันธภำพระหว่ำงมนุษย์ (The nature of human relationships) 
 ซำท (Sathe) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร เป็นแบบควำมเช่ือ ค่ำนิยม ควำมคิด
ประจ ำตัวของพนักงำนท่ีมีอยู่ร่วมกันในองค์กำรท่ีตนท ำงำนอยู่ มีต่อส่ิงรอบตัวท้ังในและนอกองค์กำร
แบบแผนนี้เกิดจำกกำรเรียนรู้มำกจำกเพื่อนร่วมงำนว่ำส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ควรท ำหรือไม่ควรท ำ
อย่ำงไร73 
 ดีเทอร์ส, สชอร์เดอร์และมอร์เรียว (Detert, Schoeder and Mauriel) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรต่อกำรพัฒนำองค์กำรในแนว total quality 
management (TQM)74 
 แพดเตอร์สัน เพอร์กี้และพำร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parder) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
วัฒนธรรมองค์กำร ในสถำนศึกษำว่ำมีประเด็นบ่งช้ี 10 ประกำร ประกอบด้วย 1) เป้ำประสงค์ของ
สถำนศึกษำ (school purposes) 2) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (empowerment) 3) กำรตัดสินใจ 
(decision making) 4) ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (sense of community) 5) ควำม
ไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust and confidence) 6) ควำมเป็นเลิศ (excellence) 7) กำรยอมรับ 
(recognition) 8) ควำมเอื้ออำทร (caring) 9) ควำมซื่อสัตย์ (integrity) และ 10) ควำมหลำกหลำย 
(diversity) มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (organization purposes) หมำยถึง กำรก ำหนดควำมมุ่ง
ประสงค์ขององค์กำรแล้ว ควรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงให้บุคลำกรในองค์กำรเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และ
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมมุ่งประสงค์ขององค์กำร เพื่อเป็นแนวทำงในด ำเนินกำรและประเมินผล
ร่วมกัน รวมทั้งค ำนึงถึงกำรตัดสินใจท่ีมีผลต่อควำมมุ่งประสงค์ขององค์กำรด้วย องค์กำรใดจะอยู่รอด
และมีควำมเจริญรุ่งเรืองนั้น ควำมส ำคัญจะอยู่ท่ีตัวบุคคลท่ีท ำงำนร่วมกันในองค์กำรนับต้ังแต่ผู้บริหำร
ลงไปถึงผู้ปฏิบัติงำนในระดับต่ำง ๆ จะสำมำรถท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพียงใดนั้น ควรค ำนึงถึงควำม
มุ่งประสงค์ขององค์กำรเป็นส ำคัญ กำรก ำหนดควำมมุ่งประสงค์เป็นขั้นตอน ต่อเนื่องจำกกำรก ำหนด
สภำพปัจจุบันและปัญหำ หำกไม่ทรำบสภำพปัจจุบัน และปัญหำก่อน ย่อมไม่สำมำรถก ำหนดควำมมุ่ง
ประสงค์ท่ีดีได้ แม้จะก ำหนดขึ้น คงจะได้ควำมมุ่งประสงค์ท่ีไม่สอดคล้องกับปัญหำ หรือควำมต้องกำร
ท่ีแท้จริงขององค์กำร 
 2. กำรมสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (empowerment) หมำยถึง ผู้บริหำรจะต้องเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรให้อ ำนำจกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรในองค์กำรบำงสถำนกำรณ์ พร้อมท้ังให้โอกำสในกำรรับรู้
ข่ำวสำรและกำรได้รับปัจจัยต่ำง ๆ  ในกำรปฏิบัติงำน แต่บุคลำกรในองค์กำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ควำม
จ ำเป็นกำรมอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจแก่หัวหน้ำ ขั้นรองลงไปมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

                                            
73Vijay  Sathe, Culture and Relate Corporate Realities : Text, Case and 

Reading Organizational Entry Establishment Change (Illinois: Richard D. Irwin, 1985), 
230. 

74Edgar H.  Schein, How Culture Forms, Develops and Changes, Gaining 
Control of Cooperate Culture (San Francisco: Jossey – Bass, 1985), 19-20. 
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 3. กำรตัดสินใจ (decision making) หมำยถึง ผู้บริหำรควรค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กำร พร้อมกำรมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นองค์ประกอบในกำรตัดสินใจให้มำก
ท่ีสุด ดังนั้นกำรตัดสินใจจึงเป็นภำรกิจท่ีผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยท่ีส ำคัญเพื่อ
เลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยทุกฝ่ำยมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในกำรตัดสินใจ ผู้บริหำรควรค ำนึงถึง
ควำมเป็นไปได้ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กำร พร้อมท้ังกำรมีข้อมูลท่ีเป็นองค์ประกอบในกำร
ตัดสินใจมำกขึ้น กำรตัดสินใจถือว่ำเป็นส่ิงส ำคัญยิ่งของกระบวนกำรบริหำร เป็นพฤติกรรมหลักของ
กำรบริหำรเป็นเสมือนเครื่องมือทดสอบควำมสำมำรถของผู้บริหำร และเป็นพฤติกรรมท่ีนักบริหำรได้
น ำไปเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นตัวช้ีถึงควำมมีประสิทธิภำพของกำรบริหำร ดังนั้น ผู้บริหำรต้องตัดสินใจ
เกือบทุกเรื่องภำยในองค์กำร หำกผู้บริหำรตัดสินใจผิดพลำดย่อมหมำยถึงอนำคตขององค์กำรท่ีจ ำ
ด ำเนินต่อไปในอนำคตได้ 
 4. ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (sense of school) หมำยถึง แนวคิดว่ำในกำร
ด ำเนินงำนควรยืดถือองค์กำรเป็นหลัก โดยถือว่ำบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน จึงควรให้
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำบุคลำกร ตลอดจนกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ มีควำมผูกพัน 
รู้จักรับผิดชอบ ช่วยเหลือและพัฒนำองค์กำรร่วมกันให้มำกท่ีสุด 
 5. ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust and confidence) หมำยถึง ผู้บริหำรควรให้ควำม
ไว้วำงใจในกำรตัดสินใจปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของบุคคลในองค์กำร 
 6. ควำมเป็นเลิศ (excellence) หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรจะต้องค ำนึงถึง
มำตรฐำนของงำนและคุณภำพของบุคลำกรโดยมีควำมเช่ือว่ำบุคลำกรในองค์กำรจะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเพิ่มประสิทธิภำพโดยบุคลำกรจะถูกกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และ
ก่อให้เกิดควำมรู้สึกควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีควำมไว้วำงใจกันและควำมรู้สึกแบบครอบครัว 
 7. กำรยอมรับ (recognition) หมำยถึง องค์กำรควรยอมรับและเห็นคุณค่ำของบุคลำกร 
พร้อมท้ังส่งเสริมบุคคลในองค์กำร ในกำรแสวงหำแนวคิดท่ีดีและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 8. ควำมเอื้ออำทร (caring) หมำยถึง องค์กำรควรเอำใจใส่ดูแลในเรื่องควำมเป็นอยู่และ
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของบุคคลในองค์กำร และดูและเอื้ออำทรในควำมเป็นอยู่ กำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตน ส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท่ีจะสร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
 9. ควำมซื่อสัตย์ (integrity) หมำยถึง องค์กำรควรเห็นคุณค่ำของควำมเป็นเอกภำพและ
ควำมซื่อสัตย์ของบุคคลในองค์กำร พร้อมท้ังรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพของ
บุคลำกร นอกจำกนี้กำรปฏิบัติขององค์กำรต่อบุคลำกรจะยึดมั่นในแนวทำงแห่งจริยธรรมเป็นหลัก  
จะเห็นได้ว่ำจริยธรรมเป็นส่ิงจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐำนท่ีช่วยองค์กำรมีควำม
สงบเรียบร้อย 
 10. ควำมหลำกหลำย (diversity) หมำยถึง บุคลำกรท่ีมีค่ำนิยมในด้ำนปรัชญำหรือควำมเช่ือ 
ตลอดจนบุคลิกภำพของทุกคนในองค์กำรมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งแต่ละคนจะมีค่ำนิยมในวิธีกำร
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ปฏิบัติงำนท่ีแตกต่ำงกัน มีค่ำนิยมท่ียืดหยุ่นในด้ำนกำรจัดกำรงำนแตกต่ำงกัน และวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ี
ต่ำงกันของบุคลำกร ทุกวิธีกำรน ำไปสู่จุดประสงค์เดียวกัน คือกำรแสดงถึงค่ำนิยมขององค์กำร75 
 วินคินส์ และแพตเตอร์สัน (Wikins and Patterson) ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร 
หมำยถึง ส่ิงท่ีบุคคลในองค์กำรมีควำมเช่ือว่ำส่ิงใดควรกระท ำ  และส่ิงใดไม่ควรกระท ำในกำร
ปฏิบัติงำน76 
 รอบบินส์ และโคลเตอร์ (Robbins and Coulter) ได้ให้ควำมหมำย เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กำร ไว้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมนวัตกรรม (creating an innovative culture)  
     1.1 ควำมท้ำทำยและกำรมีส่วนร่วม กำรให้บุคลำกรมีส่วนร่วมและจูงใจ ให้มีควำมผู้พัน
ต่อเป้ำหมำยระยะยำวและควำมส ำเร็จขององค์กำร 
     1.2 เสรีภำพ ควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติงำนและกำรในควำมคิดเริ่มใน
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน 
     1.3 เช่ือถือและกำรเปิดกว้ำง ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลควำมเคำรพและไว้วำงใจซึ่งกันและ
กันของบุคลำกร 
     1.4 เวลำคิด เวลำท่ีจะให้พนักงำน ได้พินิจพิจำรณำคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ มำช่วยในกำร
ปฏิบัติงำน 
     1.5 สนุกสนำน/อำรมณ์ขัน บรรยำกำศในท่ีท ำงำนมีควำมผ่อนคลำย รื่นเริง และเป็น
กันเอง 
     1.6 แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง บุคลำกรมีกำรตัดสินใจ และแก้ไขประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ได้ใช้
ฐำนควำมคิดเพื่อผลประโยชน์โดยรวมขององค์กำร หรือเพื่อประ โยชน์ของตนเองเป็น ท่ี ต้ัง  
หำกบุคลำกรส่วนใหญ่คิดถึงประโยชน์ขององค์กำร องค์กรนั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะมีนวัตกรรมได้มำก 

2. วัฒนธรรมองค์กรท่ีตอบสนอง (creating a customer-responsive culture) 
     2.1 ประเภทของพนักงำน เลือกรับบุคลำกร โดยพิจำรณำบุคลิกภำพและทัศนคติท่ีมี
จิตส ำนึกในกำรให้บริกำรแต่ลูกค้ำ มีควำมเป็นมิตร มีควำมกระตือรือร้น มีควำมสนใจ มีควำมอดทน 
ค ำนึงถึงผู้อื่นและมีทักษะในกำรฟัง 
     2.2 ชนิดของสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน จัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรท ำงำนและไม่
ก ำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์มำกมำยและเคร่งครัดต่อบุคลำกรจนเกิดไป จนท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถ
ปรับกำรปฏิบัติให้ยืดหยุ่นตอบสนองลูกค้ำแต่ละกลุ่มตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำได้ 
     2.3 ขีดควำมสำมำรถ ให้อ ำนำจกำรตัดสินใจ และดุลยพินิจแก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
ส่วนท่ีเป็นรำยละเอียด 

                                            
75Patterson, Purkey, and Parker, “Guiding Belifs of Our School District,” 

Productive School Systems for a Nonrational World, 50-51.  
76Alan L.  Wikins and Jerry L.  Patterson, You Can’t Get There From Here : 

What Will Make Culture Projects Fail, Gaining Control of the Corporate Culture 
(San Francisco: Jossey–Bass, 1985), 267. 
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     2.4 ควำมชัดเจนในบทบำท ก ำหนดกรอบงำนให้แก่พนักงำนในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อ
ลูกค้ำ  
     2.5 ปรำรถนำท่ีสอดคล้องกับกำรตอบสนองและควำมสุขของลูกค้ำ ให้พนักงำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและคุณค่ำขององค์กำร 

3. วัฒนธรรมองค์กรด้ำนจิตวิญญำณ (Spirituality and Organization Culture) 
     3.1 ควำมรู้สึกของวัตถุประสงค์ มีควำมส ำนึกอย่ำงแรงกล้ำต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทำง
สังคมต่อองค์กำรโดยสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรให้ตอบสนองต่อควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยขององค์กำรซึ่ง
อำจมิใช่มุ่งต่อก ำไรเป็นส ำคัญเสมอไป 
     3.2 มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคคล ตระหนักในกำรมีคุณค่ำของพนักงำน ไม่ เพียงให้พนักงำน
ท ำงำน เท่ำนั้น แต่จะสร้ำงวัฒนธรรมท่ีพัฒนำพนักงำนแต่ละคนให้เรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ เป็นกำรเพิ่มทักษะ
และคุณค่ำในตัวพนักงำนและมีโอกำสท่ีจะได้รับควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
     3.3 ควำมไว้วำใจและกำรเปิดกว้ำง พนักงำนมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตและกำรเปิดเผยตรงไปตรงมำ ผู้บริหำรจะต้องไม่กลัว ท่ีจะยอมรับควำมผิดพลำด 
     3.4 ขีดควำมสำมำรถของพนักงำน ผู้บริหำรไว้วำงใจพนักงำนในกำรตัดสินใจท่ีรอบรอบ
และขยันขันแข็ง พนักนักงำนสำมำรถแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็น อำรมณ์และควำมรู้สึกได้โดยมิต้อง
เกรงกลัวด้วยควำมผิดหรือกำรถูกต ำหนิ 
     3.5 ควำมอดทนในกำรแสดงออกของพนักงำน77 

สิทธิโชค วรำนุสันติกูล ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรเป็นระบบของควำมเช่ือ ควำมนิยม 
ควำมคิดของบุคคลซึ่งมีอยู่ร่วมกันในองค์กำรท่ีตนท ำงำนอยู่ มีบริบทและส่ิงรอบตัวท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรเดียวกัน แบบแผนนี้เกิดจำกกำรเรียนรู้จำกส่ิงท่ีประพฤติปฏิบัติของบุคคลในองค์กำร
ว่ำ ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรท ำหรือไม่ควรท ำ78 
 สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ ได้ให้แนวคิดว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง ส่ิงต่ำง ๆ อัน
ประกอบด้วยส่ิงประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐำน ควำมเช่ือ ค่ำนิยม ควำมเข้ำใจ และ
ระเบียบแบบแผนกำรประพฤติปฏิบัติท่ีท ำให้แต่ละองค์กำรมีลักษณะท่ีแตกต่ำงกันออกไป79 
 จำกควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรหลำยท่ำน สรุปได้ว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร หมำยถึง แนวทำง
หรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติของบุคคลท่ีอยู่ในองค์กำร ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของค่ำนิยมและควำมเช่ือ  
กำรกระท ำ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในองค์กำร ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้ำงและ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของบุคคลในองค์กำรนั้น และมีกำรถ่ำยทอดสืบต่อกันมำจนเป็นวิถีชีวิตของ
บุคคลซึ่งท ำงำนร่วมกันในองค์กำร 
 

                                            
 77Robbins and Coulter, Management, 86-88. 

78สิทธิโชค วรำนุสันติกูล, จิตวิทยำกำรจัดกำรองค์กำร, พิมพ์ครั้งท่ี 2  (กรุงเทพฯ: ส ำนัก
พิมพ์บุ๊กแบงก์, 2540), 47. 

79สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองค์กำร : แนวคิด งำนวิจัยและประสบกำรณ์  
(กรุงเทพฯ: บี.เจ.เพลทโปรเซลเซอร์, 2540), 11. 
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ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กำร 
 องค์กำรแต่ละองค์กำรย่อมมีแบบแผน ระเบียบกำรประพฤติปฏิบัติ รวมท้ังพฤติกรรม 
ท่ีก ำหนดขึ้นตำมควำมเช่ือและค่ำนิยมของบุคคลในองค์กำร ท ำให้แต่ละองค์กำรมีวัฒนธรรม  
ท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งนักคิดได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กำร ได้ดังนี้ 
 เซอร์จิวำนนี่ และสตำร์เรตท์ (Sergiovanni and Strarratte) ได้ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กำรว่ำ ในทุก ๆ องค์กำร ย่อมมีหลักประพฤติปฏิบัติท่ีพึงสังเกตได้ซึ่งก ำหนด
ขึ้นโดยเกณฑ์ของกำรอยู่ร่วมกันจนกลำยเป็นบรรทัดฐำน ท่ีบ่งช้ีว่ำพฤติกรรมใดเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติ
และยอมรับได้ซึ่งเป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์และบรรทัดฐำนของกำรแสดงออกถึงค่ำนิยมควำมเช่ือ ในกลุ่ม
ของผู้ร่วมงำน80 
 อัลเวสสัน (Alvesson) ได้ให้ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กำร ไว้ว่ำ  
มีลักษณะส ำคัญ ดังนี้  
 1. เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้อย่ำงสม่ ำเสมอ (Observed Behavioral Regularities) 
หมำยถึง กำรใช้ภำษำในกำรติดต่อส่ือสำร พิธีกำรต่ำง ๆ และรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลใน
องค์กำรยอมรับ 
 2. มีบรรทัดฐำน (Norms) หมำยถึง มำตรฐำนของพฤติกรรมและแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ร่วมกันว่ำส่ิงใดจะต้องท ำมำกน้อยแค่ไหนในกำรปฏิบัติงำน 
 3. ค่ำนิยมท่ีมีลักษณะเด่น (Dominant Values) หมำยถึง ค่ำนิยมท่ีบุคคลในองค์กำรยอมรับ
ให้กำรสนับสนุนและคำดหวังในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน เช่น คุณภำพของงำน และประสิทธิภำพของ
งำน 
 4. มีปรัชญำขององค์กำร (Philosophy) หมำยถึง ควำมเช่ือขององค์กำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
 5. มีกฎระเบียบข้อบังคับ (Rules) หมำยถึง ระเบียบแบบแผน และแบบอย่ำงในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งสมำชิกก็ต้องเรียนรู้เพื่อประสิทธิภำพของกลุ่ม หรือองค์กำร 
 6. มีบรรยำกำศขององค์กำร (Organization Climate) หมำยถึง ส่ิงท่ีสมำชิกขององค์กำร
ก ำหนดขึ้นจำกปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กำรและนอกองค์กำร81 
 แฮริสัน (Harrison) ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร มี 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเน้นอ ำนำจ (Power) หมำยถึง วัฒนธรรมองค์กำรท่ีชอบในเรื่องของกำรแข่งขัน 
 2. วัฒนธรรมเน้นคน (People) หมำยถึง เป็นวัฒนธรรมองค์กำรท่ีต้องกำรแสวงข้อตกลง
ร่วมกัน ไม่ยอมรับกำรบริหำรงำนแบบกำรควบคุม 
 3. วัฒนธรรมแบบเน้นงำน (Task) หมำยถึง เป็นวัฒนธรรมองค์กำรท่ีมุ่งเน้นและให้
ควำมส ำคัญในเรื่องของควำมสำมำรถ และเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไม่หยุดนิ่ง  

                                            
80Sergiovanni and Strarat, Supervision Human Perspective, 103. 
81Mats  Alvesson, “Organization Culture and Ideology”, International Study 

19 Management and Organization. Quoted in Fred Luthans, Organizational 
Behavior (New York: McGraw Hill Book Company, 1989), 50-51. 
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 4. วัฒนธรรมแบบเน้นบทบำท (Role) หมำยถึง วัฒนธรรมองค์กำรท่ีให้ควำมส ำคัญกับ
บุคลำกรได้ท ำงำนตำมกฎ ควำมชอบธรรม และกำรบริหำรงำนแบบรำชกำร82 
 แฮนด์ด้ี (Handy) ได้น ำแนวควำมคิดของ แฮริสัน มำศึกษำใหม่ และได้จัดกลุ่มประเภทของ
วัฒนธรรมออกมำ โดยมองว่ำวัฒนธรรมเป็นวิธีกำรด ำเนินชีวิต และบรรทัดฐำน ซึ่งจัดแบ่งกลุ่ม ได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมท่ีเน้นอ ำนำจ (Power Orientation) หมำยถึง ศูนย์กลำงของอ ำนำจเพียงจุด
เดียว แต่สำมำรถควบคุมได้ท้ังองค์กำร ซึ่งภำยในองค์กำรต้องอำศัยควำมไว้วำงใจ และกำรเห็นใจซึ่ง
กันและกันบรรยำกำศในองค์กำรเป็นแบบกำรแข่งขัน ผู้ ท่ีมีอ ำนำจในองค์กำรจะพยำยำมควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชำและต่อสู้กันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
 2. วัฒนธรรมท่ีเน้นบทบำท (Role Orientation) หมำยถึง ลักษณะเป็นแบบระบบรำชกำร 
โดยยึดถือหลักเหตุผล กฎเกณฑ์ กระบวนกำร และบทบำท เพื่อควบคุมกำรท ำงำน มุ่งเน้นล ำดับช้ัน
ของอ ำนำจและสถำนภำพอีกท้ังให้คุณค่ำกับควำมมั่นคง และกำรแสดงควำมเคำรพซึ่งมำกเท่ำ ๆ  
กับควำมสำมำรถของบุคคล อ ำนำจในกำรท ำงำนเป็นส่ิงท่ีได้มำจำกต ำแหน่งงำน 
 3. วัฒนธรรมเน้นงำน (Task Orientation) หมำยถึง ลักษณะมุ่งเน้นท่ีควำมส ำเร็จของงำน  
มีกำรน ำคนท่ีเหมำะสมเข้ำท ำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย อิทธิพลในกำรท ำงำนจะขึ้นอยู่กับกำรเป็น
ผู้เช่ียวชำญไม่ใช่จำกต ำแหน่งหน้ำท่ีหรืออ ำนำจจำกตัวบุคคล และมีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำน
เป็นทีม 
 4. วัฒนธรรมท่ีเน้นคน (People Orientation) หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำร
ของคนในองค์กำรเป็นหลัก จะมีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง และมีกำรแบ่งอ ำนำจกันโดยมอบอ ำนำจ
จะพิจำรณำท่ีตัวบุคคลมำกกว่ำกำรพิจำรณำท่ีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนองค์กำรมีหน้ำท่ีเพียง
ช่วยเหลือและตอบสนองควำมต้องกำรของคนในองค์กำร83 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82R.  Harrison, "Understanding Your Organization’s Character," Harvard 

Business Review 50(3) (1972): 199-228. 
83Charles B.  Handy, Understanding Organizations (Harmondsworth: Penguin 

Book, 1985), 58-61. 
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สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
  สถำนศึกษำท่ีสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ท่ีมีภำรกิจในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำ (ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6) ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดรำชบุรี มีสถำนศึกษำ ท้ังหมด 26 แห่ง และจังหวัดกำญจนบุรี มีสถำนศึกษำท้ังหมด 29 แห่ง 
รวมจ ำนวนสถำนศึกษำท้ังส้ิน 55 แห่ง ดังตำรำงท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 1  รำยชื่อสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร
ครู 

จ ำนวน
นักเรียน อ ำเภอ จังหวัด 

1. โรงเรียนเบญจมรำชูทิศรำชบุรี  186 3,332 เมืองรำชบุรี รำชบุรี 
2. โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห ์ 262 3,351 เมืองรำชบุรี รำชบุรี 
3. โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถัมภ ์ 47 667 เมืองรำชบุรี รำชบุรี 
4. โรงเรียนแคทรำยวิทยำ 13 91 เมืองรำชบุรี รำชบุรี 
5. โรงเรียนรัตนรำษฎร์บ ำรุง  126 2,554 บ้ำนโป่ง รำชบุรี 
6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 45 720 บ้ำนโป่ง รำชบุรี 
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 51 836 บ้ำนโป่ง รำชบุรี 
8. โรงเรียนหนองปลำหมอพิทยำคม 20 274 บ้ำนโป่ง รำชบุรี 
9. โรงเรียนโพธำวัฒนำเสน ี 149 2,705 โพธำรำม รำชบุรี 
10. โรงเรียนหนองโพวิทยำ 28 556 โพธำรำม รำชบุรี 
11. โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ 22 350 โพธำรำม รำชบุรี 
12. โรงเรียนช่องพรำนวิทยำ 34 539 โพธำรำม รำชบุรี 
13. โรงเรียนสำยธรรมจันทร ์ 107 1,602 ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 
14. โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ 65 1,170 ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 
15. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนำกำรดอนคลัง 18 171 ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 
16. โรงเรียนเนกขัมวิทยำ 16 170 ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 
17. โรงเรียนบำงแพปฐมพิทยำ 59 1,108 บำงแพ รำชบุรี 
18. โรงเรียนโพหัก                            

(วงศ์สมบูรณ์รำษฎร์อุปถัมภ์) 
18 177 บำงแพ รำชบุรี 

19. โรงเรียนคุรุรำษฎร์รงัสฤษฎ์ 101 1,927 จอมบึง รำชบุรี 

http://www.ben.ac.th/
http://www.ratb.ac.th/
http://www.ratrard.ac.th/
http://www.ratanaschool.net/
http://www.dontoom.net/
http://www.krabyai2.net/
http://www.photha.ac.th/
http://www.nongphowit.ob.tc/
http://tmwschool.ac.th/
http://www.saischool.ac.th/saischool/
http://school.obec.go.th/pp_school/
http://www.tupd.ac.th/
http://nekhum.wordpress.com/
http://www.bangpaeschool.ac.th/
http://www.phohak.net/
http://www.phohak.net/
http://www.kuru.ac.th/
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ตำรำงที่ 1  รำยชื่อสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร
ครู 

จ ำนวน
นักเรียน อ ำเภอ จังหวัด 

20. โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์ 35 566 จอมบึง รำชบุรี 
21. โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม 34 637 ปำกท่อ รำชบุรี 
22. โรงเรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ในพระ

บรมรำชำนุเครำะห์ 
31 395 ปำกท่อ รำชบุรี 

23. โรงเรียนบรมรำชินนีำถรำชวิทยำลัย 52 566 ปำกท่อ รำชบุรี 
24. โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยำ 60 1,206 สวนผ้ึง รำชบุรี 
25. โรงเรียนบ้ำนคำวิทยำ 52 824 บ้ำนคำ รำชบุรี 
26. โรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ 26 526 วัดเพลง รำชบุรี 
27. โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 194 3,473 เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุรี 
28. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ 

กำญจนบุรี 
50 825 เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุรี 

29. โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี 96 1,624 เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุรี 
30. โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ 55 1,011 ไทรโยค กำญจนบุรี 
31. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ 29 476 ไทรโยค กำญจนบุรี 
32. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดำภิเษก 72 1,140 บ่อพลอย กำญจนบุรี 
33. โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต 43 726 บ่อพลอย กำญจนบุรี 
34. โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยำคม 33 412 ศรีสวัสด์ิ กำญจนบุรี 
35. โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม 136 1,959 ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 
36. โรงเรียนพระแท่นดงรงัวิทยำคำร 45 908 ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 
37. โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 13 457 ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 
38. โรงเรียนท่ำมะกำปุญสิริวิทยำ 15 163 ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 
39. โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม 23 273 ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 
40. โรงเรียนวิสุทธรังษ ี 182 4,001 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 
41. โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรงุ 100 1,687 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 
42. โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม 19 155 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 
43. โรงเรียนพงัตรุรำษฎร์รงัสรรค์ 16 164 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 

http://www.danschool.net/
http://www.paktho.ac.th/
http://www.santi.ac.th/
http://www.qc.ac.th/
http://kruplaja.blogspot.com/
http://www.bankhawittaya.com/
http://www.sopon.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
http://www.dsl.ac.th/
http://www.dsl.ac.th/
http://www.thepmk.ac.th/
http://www.maneekan.ac.th/
http://www.saiyoknoiwittaya.com/
http://www.brps.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.ptv.ac.th/
http://niwitratupatum.net/
http://www.tmp.ac.th/
http://trp.ac.th/
http://www.visut.ac.th/
http://www.tmr.ac.th/
http://www.nky.ac.th/
http://110.164.213.142/pangtru/index.htm
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ตำรำงที่ 1  รำยชื่อสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 (ต่อ) 

 
ท่ีมำ : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
กลุ่มสำรสนเทศ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน, รำยชื่อสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8, เข้ำถึงเม่ือ 25 
ตุลำคม 2561, เข้ำถึงไ ด้จำก  http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE 
=101708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อโรงเรียน 
จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร
ครู 

จ ำนวน
นักเรียน อ ำเภอ จังหวัด 

44. โรงเรียนหนองตำกยำต้ังวิริยะรำษฎร์บ ำรุง 20 263 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 
45. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
93 1,277 ท่ำม่วง กำญจนบุรี 

46. โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ 41 789 ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 
47. โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุร ี 48 763 ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 
48. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 66 1,339 สังขละบุรี กำญจนบุรี 
49. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์ 43 762 พนมทวน กำญจนบุรี 
50. โรงเรียนพนมทวนพิทยำคม  18 239 พนมทวน กำญจนบุรี 
51. โรงเรียนเลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง 44 931 เลำขวัญ กำญจนบุรี 
52. โรงเรียนด่ำนมะขำมเต้ียวิทยำคม 52 1,057 ด่ำนมะขำมเต้ีย กำญจนบุรี 
53. โรงเรียนประชำมงคล 79 1,076 หนองปรือ กำญจนบุรี 
54. โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม 17 257 หนองปรือ กำญจนบุรี 
55. โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม 27 400 ห้วยกระเจำ กำญจนบุรี 

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE
http://school.obec.go.th/tungwiriya_kan1/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.tppwschool.com/default.php
http://www.rkan.ac.th/
http://www.uds.ac.th/
http://www.ptcn.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://school.obec.go.th/danmakhamtia/
http://www.pmongkol.com/
http://www.nppit.ac.th/
http://www.jaopit.com/
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งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 กำรวิจัยเรื่องทักษะกำรบริหำรกับวัฒนธรรมองค์กร ในสถำนศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ำรวจ
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่ำงประเทศแล้ว พบว่ำมีงำนวิจัยท่ีกล่ำวถึง ทักษะกำรบริหำร
หลำยเรื่องด้วยกันแต่เป็นกำรศึกษำถึงตัวแปรอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน พบวำนวิจัยท่ีกล่ำวถึงวัฒนธรรม
องค์กรเพียงแต่ไม่ได้กล่ำวถึงตัวแปรท่ีศึกษำโดยตรง อย่ำงไรก็ดี งำนวิจัยเหล่ำนี้ก็มีประโยชน์ และมี
ควำมเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษำครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก ซึ่งจะกล่ำวโดยละเอียด ดังนี้ 
 
งำนวิจัยในประเทศ 
 กัญญำณัฐ บุญพวง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรท่ีส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ของ
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำชบุรีเขต 2 พบว่ำวัฒนธรรมองค์กำรในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรำชบุรีเขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน กำรจัดกำร
ควำมรู้ในสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก และวัฒนธรรมองค์กำรด้ำนควำมหลำกหลำยของบุคคล  
ด้ำนควำมมุ่งประสงค์ของสถำนศึกษำ ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำรำชบุรีเขต 284 

กัลป์ยกร หอมเพชร ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรกับผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
โรงเรียนผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของ ผู้บริหำรโรงเรียนผู้น ำกำร
เปล่ียนแปลง โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน และเมื่อพิจำณำรำยด้ำนพบว่ำ ทักษะด้ำนมนุษย์ 
มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ทักษะด้ำนมโนภำพและทักษะท่ีมีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ทักษะด้ำน
เทคนิค และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรบริหำรกับผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียนผู้น ำ
กำรเปล่ียนแปลง พบว่ำทักษะกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรบริหำรงำนโรงเรียน ผู้น ำกำร
เปล่ียนแปลงในระดับมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .01 และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก พบว่ำทักษะ
ทำงด้ำนเทคนิค มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำกำรเปล่ียนแปลง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี ระดับ .0585 
 ปำริชำติ กมลยะบุตร ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กำรของพนักงำนครูเทศบำลในโรงเรียนสังกัดเทศบำล
กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก พิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พับว่ำอยู่ในระดับมำกท้ัง 5 ด้ำน โดยงเรียงค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนมโนภำพ ด้ำนมนุษย์ 
ด้ำนควำมรู้ควำมคิด ด้ำนเทคนิค และด้ำนกำรศึกษำและกำรสอน ตำมล ำดับ 2) พฤติกรรมกำรเป็น

                                            
84กัญญำณัฐ บุญพวง, "วัฒนธรรมองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำชบุรีเขต 2" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2551).  

85กัลป์ยกร หอมเพชร, "ทักษะกำรบริหำรกับผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรโรงเรียนผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2552), 93-94.  
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สมำชิกท่ีดีขององค์กำรของพนักงำนครูเทศบำลในโรงเรียนสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำถ้องถิ่นท่ี  
1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉล่ีย
เรียงจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำท่ี ด้ำนพฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผู้อื่น 
ด้ำนพฤติกรรมควำมอดทนอดกล้ัน ด้ำนพฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ ตำมล ำดับ 3) ทักษะกำรบริหำร
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้ำนมโนภำพ ด้ำนควำมรู้ควำมคิด และด้ำนมนุษย์ ส่งผลต่อกำรเป็น
สมำชิกท่ีดีขององค์กำรของพนักงำนครูเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1 ในภำพรวม86 
 ประไพ อุดมผล ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต  
2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำนและกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำในภำพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถำนศึกษำในภำพรวมอย่ำง
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0587 

กัญญ์นรำ คนกำร ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย
พบว่ำวัฒนธรรมองค์กำรมีควำมสัมพันธ์กับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนคร
แหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี โดยรวมควำมสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ระดับกำรเป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี โดยรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก88 

จำรุณี สถิต ได้ท ำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 
ดังนี้ ทักษะทำงควำมรู้ควำมคิด ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด ทักษะทำงด้ำนเทคนิค ทักษะด้ำนมนุษย์ 
ทักษะทำงกำรศึกษำและกำรสอน ตำมล ำดับ และทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

                                            
 86ปำริชำติ กมลยะบุตร , "ทักษะกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำนครูเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถ่ินที่ 1" 
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2553), ง.  
 87ประไพ อุดมผล, "กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำ
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร , 2554), 
115-116.  

88กัญญ์นรำ คนกำร, "ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี" (ปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2554), 68.  
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มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นไปในทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0589 
 ชำลินี กิจรุ่งเรือง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรกับกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพในสถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เขตกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 
1 พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
เขต กำรศึกษำท้องถิ่น ท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยงเรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 
ทักษะด้ำนมนุษย์ ทักษะด้ำนควำมรู้ควำมคิด ทักษะด้ำนมโนภำพ ทักษะด้ำนเทคนิค และทักษะ
กำรศึกษำและกำรสอน90 
 อุรำภรณ์ คูนำเอก ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อกำรนิเทศใน
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกท้ัง 3 ด้ำน โดยเรียงล ำดับค่ำเฉล่ียจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ทักษะด้ำน
มนุษย์ ทักษะด้ำนมโนภำพ และทักษะด้ำนเทคนิค และทักษะกำรบริหำรด้ำนมโนภำพ และทักษะด้ำน
เทคนิคส่งผลต่อกำรนิเทศในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 191 

สุภำวด ีล ำเจียกมงคล ศึกษำวัฒนธรรมโรงเรียนกับกำรบริหำรโรงเรียนในสังกัดเทศบำล กลุ่ม
กำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 จ ำนวน 30 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหำรสำน
ศึกษำ รองผู้บริหำรสถำนศึกษำและพนักงำนครู จ ำนวน 180 คน พบว่ำ วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด
เทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก กำรบริหำรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่น ท่ี 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก และวัฒนธรรม
โรงเรียนกับกำรบริหำรโรงเรียนในสังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1 มีควำมสัมพันธ์กัน อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0192 

                                            
 89จำรุณี สถิตย์, "ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1" (วิทยำนิพนธ์
ครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์, 2554), ง. 

90ชำลินี กิจรุ่งเรือง, "ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรกับกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพในสถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน เขตกำรศึกษำท้องถ่ินที่ 1" (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2554), 131.  

91อุรำภรณ์ คูนำเอก, "ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรนิเทศในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2554), 93-94. 
 92สุภำวดี ล ำเจียกมงคล, "วัฒนธรรมโรงเรียนกับกำรบริหำรโรงเรียนในสังกัดเทศำล กลุ่ม
กำรศึกษำท้องถ่ินที่ 1" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2554), ง. 
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 สุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะว่ำโรงเรียนปฏิบัติงำนเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำด้ำนควำมมุ่งหมำยส ำคัญทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน ตำมมำตร 6 กำรจัดกำรศึกษำต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและคุณธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ผู้บริหำรโรงเรียนต้องด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนเป็น
ปัจจัยท่ีกระตุ้นกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2  
มีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวก ท้ังโดยรวมและรำยด้ำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0593 
 ภูริชัย ชัยศร ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรท่ีสัมพันธ์กับมำตรฐำนด้ำนผู้บริหำรตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัดนครปฐม ผลกำรวิจัย
พบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัด
นครปฐม โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2) มำตรฐำนด้ำนผู้บริหำรตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัดนครปฐม 
โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรกับมำตรฐำนด้ำนผู้บริหำร
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของผู้บริหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัด
นครปฐม มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0194 
 ฐะปะนีย์ สระทองพรม ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2) กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับ
มำก 3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร ด้ำนกำรศึกษำและกำรสอน และด้ำนควำมรู้ควำมคิดส่งผลต่อ

                                            
 93สุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง , "ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำน
วิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2554), 121-122. 
 94ภูริชัย ชัยศร, "ทักษะกำรบริหำรที่สัมพันธ์กับมำตรฐำนด้ำนผู้บริหำรตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดนครปฐม" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร , 
2554), 94-95. 
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กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต 1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0195 
 เศรษฐรำณี ทรวดทรง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรกับกำรบริหำรระบบคุณภำพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเ รียนมัธยมศึกษำ  
โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ด้ำนท่ีมีค่ำมัชฌิมมำกท่ีสุด คือ ด้ำนมนุษย์ และด้ำนเทคนิค
เป็นด้ำนท่ีมีค่ำมัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด 2) กำรบริหำรระบบคุณภำพของโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ด้ำนกำรน ำองค์กำรเป็นด้ำนท่ีมีค่ำมัชฌิมเลขคณิตมำกท่ีสุด
และด้ำนท่ีมีค่ำมัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนกำรวัด วิเครำะห์ และด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
3) ทักษะกำรบริหำรกับกำรบริหำรระบบคุณภำพในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ท้ังภำพรวมและรำยด้ำนมี
ควำมสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยมีค่ำควำมสัมพันธ์กันในทำงบวกหรือมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะท่ี
คล้อยตำมกันทุกคู่ และพบว่ำทักษะกำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์กับด้ำนกำรน ำองค์กำรในระดับสูง
มำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0196 
 พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภำ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ี
ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู สังกัดส ำหนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 8 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2) ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู สังกัด
ส ำหนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 3) ทักษะ
กำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครู สังกัดส ำหนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .0597 
 สำคร วรวะไล ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทำงพัฒนำโรงเรียนทัพพระยำ
พิทยำ จังหวัดสระแก้ว สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 กลุ่มประชำกร ได้แก่ 
บุคลำกรโรงเรียนทัพพระยำทิพยำ จังหวัดสระแก้ว สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 7 จ ำนวน 82 คน พบว่ำ สภำพท่ีเป็นอยู่ของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงและ
สภำพท่ีควรจะเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพท่ีเป็นอยู่กับสภำพท่ีควร

                                            
 95ฐะปะนีย์ สระทองพรม, "ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1" (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2556), ง. 
 96เศรษฐรำณี ทรวดทรง , "ทักษะกำรบริหำรกับกำรบริหำรระบบคุณภำพในโรงเรียน
มัธยมศึกษำ" (วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำช
นครินทร์, 2556), ง.  
 97พจนรินทร์ เหลืองอรัญนภำ , "ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครู สังกัดส ำหนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8"  
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2556), ง.  
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จะเป็นอยู่ในระดับมำกและควรมีกำรพัฒนำท่ีส ำคัญ 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมหลำกหลำย ด้ำนควำมเอื้อ
อำทรและด้ำนวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ ด้ำนควำมหลำกหลำย 
โรงเรียนควรมีกำรช้ีแจงมอบหมำยงำนตำมหน้ำท่ี และกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรให้เหมำะสมกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมท่ีแต่ละคนถนัด สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกฝ่ำยสร้ำงส่ิงท่ีมีควำมแตกต่ำง 
แสดงควำมหลำกหลำยในแต่ละคนออกมำให้เต็มศักยภำพและเกิดผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตน และ
โรงเรียน และมีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนและยอมรับในควำมแตกต่ำง ท้ังรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ส่ือกำรสอนหรือแม้แต่วิธีกำรสอนท่ีแตกต่ำงกัน ด้ำนควำมเอื้ออำทร 
โรงเรียนควรจัดสวัสดิกำรอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง ให้ควำมเป็นธรรมตำมควำมเหมำะสม จัดกิจกรรม
ให้บุคลำกรได้แสดงออกถึงกำรเข้ำใจซึ่งกันและกัน โดยกำรช่วยเหลือเกื้อกูล มีกำรสร้ำงแรงจูงใจและ
ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ให้ควำมเป็นกันเองทักทำย ดูแลเอำใจใส่ในสวัสดิกำรอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำ
เทียมกัน ส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำนและกำรพัฒนำวิชำชีพของครู ด้ำนวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
โรงเรียนควรมีกำรประชุมปรึกษำหำรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
ร่วมกันระดมควำมคิด แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน มีกำรประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติร่วมกันให้ทรำบ
ท่ัวถึง และรวดเร็วเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด98 
 ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ปัจจัยและรูปแบบกำรบริหำรเวลำของรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำร
บริหำรเวลำของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประกอบด้วย 6 ปัจจัย 
เครื่องมือท่ีช่วยในกำรบริหำรเวลำ กำรวำงแผน เทคนิคกำรบริหำรเวลำ กำรต้ังเป้ำหมำย กำรขจัด
ตัวกำรท ำให้เสียเวลำ และกำรใช้เวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) รูปแบบกำรบริ หำรเวลำของรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ท่ีมีควำมถูกต้องเชิง
ทฤษฎี มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ เหมำะสมกับบริบทไทยมีควำมเป็นไปได้ต่อกำรน ำไปปรับใช้ และเป็น
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของกำรวิจัย99 
 กัญญ์ภัคญำ ภัทรไชยอนันท์ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อเรียงล ำดับตำมค่ำมัชฌิมเลขคณิตเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  ด้ำนกำรยอมรับ  
ด้ำนเป้ำประสงค์ขององค์กำร ด้ำนควำมมีคุณภำพ ด้ำนควำมเอื้ออำทร ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต  
ด้ำนกำรตัดสินใจและด้ำนควำมไว้วำงใจ วัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของคณะ

                                            
 98สำคร วรวะไล, "วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวทำงพัฒนำโรงเรียนทัพพระยำพิทยำ 
จังหวัดสระแก้ว สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7" (งำนนิพนธ์กำรศึกษำหำ
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลับูรพำ, 2556), ง. 
 99ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์, "ปัจจัยและรูปแบบกำรบริหำรเวลำองรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2556), ง. 
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ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวกกันทุกด้ำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ท่ี ระดับ .01100 
 วิวัฒน์ บุญยง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในจังหวัดนครปฐม ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร
โรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดนครปฐม โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำ
มัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ทักษะกำรบริหำรเวลำ ทักษะกำรวินิจฉัย ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร ทักษะด้ำนเทคนิค และทักษะ
กำรติดสินใจ 2) วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดนครปฐม โดยภำพรวมและรำย
ด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงล ำดับค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ วัฒนธรรมนวัตกรรม 
วัฒนธรรมองค์กำรท่ีตอบสนองต่อนักเรียน และวัฒนธรรมองค์กำรด้ำนจิตวิญญำณ มีควำมสัมพันธ์กัน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05101 
 เบญจมำภรณ์ เครือสุวรรณ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนกับคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำนของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 1 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 
1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของครู โดยภำพรวมและรำย
ด้ำนอยู่พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 1 มีควำมสัมพันธ์กัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ 0.5 โดยมีควำมสัมพันธ์กันสูงในลักษณะคล้ำยตำมกัน102   
 ธนพร มำกระจัน ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพของผู้บริหำรในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพของผู้บริหำร
ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 3) ทักษะกำรบริหำรกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ของ ผู้บริหำร ในสถำน ศึกษำ  สั งกั ดส ำนั ก ง ำน เขตพื้ น ท่ีก ำร ศึกษำมั ธยม ศึกษำ เขต 9  

                                            
100กัญญ์ภัคญำ ภัทรไชยอนันท์, "วัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของคณะ

ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2557), 90-92. 
 101วิวัฒน์ บุญยง, "ทักษะกำรบริหรของผู้บริหำรส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน
มัธยมศึกษำ ในจังหวัดนครปฐม" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2557), ง. 

102เบญจมำภรณ์ เครือสุวรรณ, "วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนกับคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำนของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 1" (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2557), 134-138. 
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มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวกหรือมี
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตำมกันทุกคู่103 
 จตุพร วิริยำนุภำพ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
สถำนศึกษำ ในสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) วัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 2) กำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล 
กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 3) วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของสถำนศึกษำ ในสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01104 
 วัลลภ บุตรเกตุ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับควำมสุขในกำรท ำงำนของครูใน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) วัฒนธรรม
องค์กำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับ
มำก โดยเรียงล ำดับมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ กำรยอมรับ ควำมเอื้ออำทร ควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมหลำกหลำยของบุคลำกร เป้ำประสงค์ขององค์กำร กำรมอบอ ำนำจ ควำมเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กำร ควำมไว้วำงใจ ควำมมีคุณภำพ กำรตัดสินใจ 2) ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดย
เรียงล ำดับมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ทำงสงบ ครอบครัวดี หำควำมรู้ น้ ำใจงำม ใช้เงิน
เป็น สังคมดี สุขภำพดี กำรผ่อนคลำย 3) วัฒนธรรมองคือกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมสุขในกำรท ำงำน
ของครูในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ระดับค่อนข้ำงสูง อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ในลักษณะท่ีคล้อยตำมไปในทิศทำงเดียวกัน105 
 
 
 

                                            
 103 ธนพร มำกระจัน, "ทักษะกำรบริหำรกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพของ
ผู้บริหำรในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9" (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2558), 105-106. 
 104จตุพร วิริยำนุภำพ, "วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ ใน
สังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถ่ินที่ 1" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2559), 99-100. 
 105 วัลลภ บุตรเกตุ, "วัฒนธรรมองค์กำรกับควำมสุขในกำรท ำงำนของครูในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9" (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2562), 86-87. 



  69 

งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 ทิลลอทสัน (Tilotson) ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง กำรวิเครำะห์ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงมนุษย์ 
และทักษะทำงควำมคิดรวบยอดของนักศึกษำสำขำกำรบริหำรกำรศึกษำระดับสูง Texas 
Association of College and University Student Personal Administrators (TACUSPA) ซึ่งได้
ศึกษำตำมทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) ดังนี้ ทักษะทำงเทคนิค ทักษะทำงมนุษย์และทักษะทำงควำมคิด
รวบยอด และทำงเทคนิค ตำมล ำดับ106 
 มำรำฟิโน (Marafino) ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง กำรรับรู้ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำตอนต้น จำกขอบเขตกำรประเมินค่ำ NASSP (National Association of 
secondary school principles) พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีควำมสัมพันธ์กันในระดับสูง107 
 เซง (Zheng) ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรม โครงสร้ำง และกลยุทธ์ของ
องค์กำรท่ีมีต่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรควำมรู้และประสิทธิภำพขององค์กำร พบว่ำ วัฒนธรรม 
โครงสร้ำง และกลยุทธ์ขององค์กำรมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรัดกำรควำมรู้ วัฒนธรรมของ
องค์กำรมีผลกระทบในเชิงบวกมำกท่ีสุดต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรควำมรู้ ส่วนกลยุทธ์เชิงองค์กำร 
มีผลกระทบเล็กน้อยและโครงสร้ำงเชิงองค์กำรมีผลกระทบในเชิงบวกน้อยท่ีสุด ประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรควำมรู้และกำรศึกษำดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงควำมเกี่ยวข้องกันในเชิงปฏิบัติ ส ำหรับฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ในกำรเช่ือมโยงกำรเรียนรู้ และควำมรู้เข้ำกับกำรปฏิบัติ โดยให้ควำมส ำคัญกับ
วัฒนธรรมขององค์กำรในควำมพยำยำมในกำรจัดกำรควำมรู้และกำรมุ่งไปท่ีประเด็นวัฒนธรรม 
โครงสร้ำงและกลยุทธ์ขององค์กำร นอกจำกนี้ยังบ่งช้ีให้เห็นถึงกำรศึกษำในอนำคตเกี่ยวกับกำร
ปรับปรุง กำรวัดและกำรส ำรวจปัญหำกำรวิจัยเพิ่มเติม108 
 คลอท์ท (Coltt) ได้ศึกษำผลกระทบของกลยุทธ์ทำงกำรบริหำร วัฒนธรรมองค์กำร
เปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกและกำรพึ่งพิงทรัพยำกรท่ีมีต่อกำรปฏิบัติต่อประสิทธิผล
โรงเรียนบริหำรธุรกิจ โดยสอบถำมจำกคณบดี จ ำนวน 313 คน พบว่ำ วัฒนธรรมภำยในองค์กำร  
4 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบกำรตลำด วัฒนธรรมแบบรำชหำร วัฒนธรรมแบบกำรเปล่ียนแปลงพัฒนำ 

                                            
106Elizabeth Ann.  Tillotson, "An Analysis of Technical, Human and 

Conceptual skills among student Affairs Administrators in Higher Education" 
(Dissertation Abstracts International, 1996).  
 107Joseph Anthony. Marafino, "Perceived administrative skill of elementary 
principals as measured by the NASSP assessmint Center Skill Dimansions, 
Northern Arizona University, 1991,"  access December 23, 2007, available from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=71&sid=58&srchmode=1&vinst=prod.  
 108Vincent W. Zheng, "The impact of organizational culture structure and 
strategy on knowledge management effectiveness and organizational 
effectiveness (University of Minnesota),"  accessed March 10, 2013, available from 
ProQuest http://proquest,umi,com, 2005). 
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และวัฒนธรรมแบบครอบครัวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำรตำมกรอบคำเมรอน 7 ด้ำน (ควำมพึง
พอใจทำงกำรศึกษำของผู้เรียน กำรพัฒนำกำรทำงวิชำกำรของผู้เรียน กำรพัฒนำกำรทำงวิชำชีพของ
ผู้เรียน กำรพัฒนำทำงบุคลิกภำพของผู้เรียน กำรพัฒนำทำงวิชำกำรและคุณภำพของอำจำรย์ ควำม
เปิดของระบบ และปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและควำมสำมำรถในกำรแสวงหำทรัพยำกร) และในด้ำนกล
ยุทธ์ทำงกำรบริหำรเป็นปัจจัยส ำคัญรองลงมำ109 
 เสอรำท (Serrat) ไ ด้ เขียนบทควำม เรื่ อง  A Primer on Organizational Culture ว่ ำ
บทควำมส ำเร็จขององค์กำรจะเกิดขึ้นได้ก็มำจำกวัฒนธรรมในองค์กำรนั้น และจำกกำรศึกษำในเรื่อง 
วัฒนธรรมองค์กำรนั้น จัดได้ว่ำเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กำรท่ีจะท ำให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพภำยในองค์กำรเพื่อควำมส ำเร็จของงำนท่ีมีประสิทธิภำพและรักษำไว้ซึ่ง
ควำมส ำเร็จในระยะยำว กำรเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กำรอำจจะมำจำกกำรหล่อหลอมของผู้ก่อตั้ง
หรือกำรท ำงำนต้ังแต่เริ่มแรก หรืออำจเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงในช่วงเวลำต่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็น
วัฒนธรรมองค์กำรขึ้นโดยกำรบริหำรจัดกำร110 
 โอลิเวียร์ (Olivier) ศึกษำลักษณะวัฒนธรรมของครูและสถำนศึกษำประถมศึกษำในสหรั ฐ 
พบว่ำ วัฒนธรรมมกำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงเห็นอกเห็นใจกันเป็นตัวแปรท่ีมีอ ำนำจกำรท ำนำยสูงสุดต่อ
ควำมผูกพันท่ีครูจะต้ังใจอยู่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำต่อไป ควำมเช่ือในกำรมีประสิทธิภำพรวมกันของ
ครู คือ ตัวแปรท่ีมีอ ำนำจท ำนำยสูงสุดขอประสิทธิผลสถำนศึกษำ และประสิทธิผลสถำนศึกษำ คือตัว
แปรท่ีมีอ ำนำจท ำนำยสูงสุดในผลลัพธ์ของนักเรียน (outcomes) ซึ่งเป็นคุณภำพของผู้จบกำรศึกษำใน
ระยะยำว ท่ีนอกเหนือจำกสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ของ
ผู้เรียน111 
 
 
 

                                            
109Christopher B  Clott, "Predictors of Organizational Effectiveness in 

School of Business (Business School),"  accessed October 25, 2018, available from 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED426637.pdf.  

110Olivier  Serrat, "A Primer on Organizational Culture (2009),"  accessed  
October 25, 2019, available from 
http://www.researchgate.net/profile/Olivier_Serrat/publication/266478216_A_Primer_
on_Organizational_Culture/links/543397f50cf225bddcc9afe7.pdf. 
 111Dianne F.  Olvier, "Teacher Personal and School Culture Characteristics 
in Effecttive School : Toward a Model of Professional Learniing Communicate,"  
accessed May 5, 2019, available from http://www.lib.umi.com/.  
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สรุป 

 จำกกำรศึกษำวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่ำ ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำเพื่อให้สถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จนั้นจ ำเป็นต้องอำศัยทักษะของผู้บริหำรท่ีมีท้ัง
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมรถ ควำมเช่ียวชำญ ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ในแต่ละทักษะนั้นมีควำม
จ ำเป็นต่อผู้บริหำรแตกต่ำงกันจึงต้องเลือกใช้ทักษะกำรบริหำรท่ีตรงกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงำนท่ีท ำ ซึ่ง กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่ำวถึงทักษะกำรบริหำร ประกอบด้วยทักษะ 
ต่ำง ๆ ดังนี้  1) ทักษะด้ำนเทคนิค ( technical skills) 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
(interpersonal skills) 3) ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (conceptual skills) 4) ทักษะกำรวินิจฉัย 
(diagnostic skills) 5) ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร (communication skills) 6) ทักษะกำรตัดสินใจ 
(decision – making skills) และ 7) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (time – management skills) ซึ่ง
ทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำรจะท ำให้องค์กำรเกิดวัฒนธรรมขึ้นซึ่งวัฒนธรรมองค์กำรนั้น  
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ได้กล่ำวถึงวัฒนธรรม
องค์กำรว่ำมีประเด็นต่ำง ๆ 10 ประกำร คือ 1) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (school purposes)  
2) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (empowerment) 3) กำรตัดสินใจ (decision making) 4) ควำมรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (sense of community) 5) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust 
and confidence) 6) ควำมเป็นเลิศ (excellence) 7) กำรยอมรับ (recognition) 8) ควำมเอื้ออำทร 
(caring) 9) ควำมซื่อสัตย์ (integrity) และ 10) ควำมหลำกหลำย (diversity) 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อทรำบ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 2) วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยใช้สถำนศึกษำเป็นหน่วยวิเครำะห์ (unit of 
analysis) มีประชำกรเป็นสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 จ ำนวน 
55 แห่ง กลุ่มตัวอย่ำงคือ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 จ ำนวน 
48 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถำนศึกษำละ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน  
2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน และ 3) ครู จ ำนวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 
144 คน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำตำมแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) และวัฒนธรรมองค์กรของสถำนศึกษำตำมแนวคิดของ
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ซึ่งกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้  
มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทำงให้กำรด ำเนินกำรวิจัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยท่ีก ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ผู้วิจัยจึงก ำหนดรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   กำรวำงแผน และกำรจัดเตรียมโครงร่ำงงำนวิจัย โดยกำรศึกษำทักษะของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร พร้อมท้ังศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  
ท่ีเกี่ยวกับแนวคิด หลักกำร ทฤษฎี ต ำรำ กฎระเบียบ เอกสำรวิชำกำร รำยงำนข้อมูลสถิติ ข้อมูล
สำรสนเทศ บทควำม และงำนวิจัยต่ำง ๆ ท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ แล้วน ำข้อมูลดังกล่ำว
ปรึกษำอำจำรย์ท่ีปรึกษำ เพื่อขอค ำแนะน ำในกำรท ำโครงร่ำงงำนวิจัย แล้วน ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย
ต่อภำควิชำเพื่อขอควำมเห็นชอบ และอนุมัติโครงร่ำงงำนวิจัยจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 
 ขั้นตอนที่ 2   กำรด ำเนินกำรวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยพัฒนำเครื่องมือ และกำรจัดสร้ำง
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย จำกนั้นน ำไปทดสอบ และตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเครื่องมือโดย
ผู้เช่ียวชำญ ปรับปรุงคุณภำพของเครื่องมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น น ำเครื่องมือไปทดลองใช้และหำควำม
เช่ือมั่น เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงรวบรวมเครื่องมือมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ วิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ แปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประมวลผล และเขียนเป็นรำยงำนผลกำรวิจัยเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 3   รำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรวิจัย 
โดยกำรน ำร่ำงผลกำรวิเครำะห์ แปลผล และอภิปรำยผล มำจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย เพื่อน ำเสนอต่อ
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำรผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และน ำมำปรับปรุง
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แก้ไขข้อบกพร่องตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ  
แล้วจัดท ำเป็นรำยงำน ผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัยเพื่ออนุมัติจบกำรศึกษำ  
 

ระเบียบวิธวีิจัย 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภำพสูงสุด และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำร
วิจัย ผู้วิจัยได้ก ำหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบกำรวิจัย ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง  
ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษำ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) มีลักษณะกลุ่มตัวอย่ำง
เดียว ศึกษำสภำวกำรณ์ ไม่มีกำรทดลอง ( the one-shot, non-experimental case study)  
ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  เมื่อ R    หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงท่ีได้มำจำกกำรสุ่ม 
   X    หมำยถึง ตัวแปรท่ีศึกษำ 
   O   หมำยถึง ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำ 
 
ประชำกร 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 จ ำนวนท้ังส้ิน 55 แห่ง จ ำแนกเป็น สถำนศึกษำในจังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 26 แห่ง 
และสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 29 แห่ง 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 จ ำนวน 48 แห่ง ซึ่งก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำงประมำนกำร ขนำดกลุ่ม

R X 

O 
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ตัวอย่ำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)112 แล้วสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling)  จ ำแนกตำมจังหวัด และขนำดของสถำนศึกษำ ท้ังนี้โดย
ใช้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเป็นหน่วยวิเครำะห์ ตำมตำรำงท่ี 2 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลสถำนศึกษำละ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน  
2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน และ 3) ครู จ ำนวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 
144 คน รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 2 
 

ตำรำงที่ 2  ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูล 
 
 

จังหวัด 

ประชำกร (สถำนศึกษำ) กลุ่มตัวอย่ำง 
(สถำนศึกษำ) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

 
รวม 

 
เล็ก 

 
กลำง 

 
ใหญ ่

 
รวม 

 
เล็ก 

 
กลำง 

 
ใหญ ่

 
รวม 

ผูอ้ ำนวยกำร 

หัวหน้ำ
งำน/
สำระ
กำร

เรียนรู้ 

 
ครู 

จังหวัด
รำชบุร ี

8 12 6 26 7 11 5 23 23 23 23 69 

จังหวัด
กำญจนบุรี 

9 14 6 29 8 12 5 25 25 25 25 75 

รวม 17 26 12 55 15 23 10 48 48 48 48 144 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐำน และตัวแปรท่ีศึกษำ ซึ่งมีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐำน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่งปัจจุบัน และประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก ำหนดค ำตอบไว้ให้ (forced choice) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และ ตัวแปรตำม ดังนี้ 
     2.1 ตัวแปรต้น (Xtot)  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดย
ใช้แบบสอบถำมท่ีปรับปรุง และสร้ำงตำมแนวคิดทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม
แนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) ดังนี้ 

                                            
 112Robert V.  Krejcie and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size for 
Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement,  3 
(1970): 607-610.  
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2.1.1 ทักษะด้ำนเทคนิค (Technical Skills) : (X1)  หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญ เช่ียวชำญ เกี่ยวกับลักษณะงำนแต่ละประเภท สำมำรถน ำวิธีกำร  
ต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำนมำใช้ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบและถูกต้อง พร้อมท้ังสำมำรถแนะน ำ
แนวทำงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง 
  2.1.2 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Skills) : (X2)  หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เวลำส่วนหนึ่งเพื่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อส่ือสำร 
กระตุ้นบุคคลให้ปฏิบัติงำน สำมำรถท ำงำน ประสำนงำนร่วมกันท้ังภำยในองค์กำร และภำยนอก
องค์กำรได้อย่ำงลงตัว เข้ำอกเข้ำใจ จูงใจ ท้ังปัจเจกบุคคลและกลุ่ม 
  2 .1 .3  ทักษะ ด้ำนควำมคิดรวบยอด ( Conceptual Skills) : (X3)  หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำและปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับ
นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในภำพรวม
ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และจัดระบบกำรท ำงำนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงำนภำยในองค์กำร และ
สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงหลำกหลำยเกิดควำมคิดรวบยอดเพื่อสนองต่อนโยบำยองค์กำร 
  2.1.4 ทักษะกำรวินิจฉัย (Diagnostic Skills) : (X4)  หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
นึกคิดเพื่อโต้ตอบกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม เข้ำใจถึงแบบขององค์กำรและท ำกำร
วิเครำะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหำต่ำง ๆ ขององค์กำรด้วยกำรศึกษำสภำพและค้นหำวิธีแก้ปัญหำ 
  2.1.5 ทักษะติดต่อส่ือสำร (Communication Skills) : (X5) หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำกำยและกำรใช้ค ำพูดท่ีเข้ำใจง่ำย ให้โอกำสซักถำม กำรถ่ำยทอดควำมคิดและข้อมูลไป
ยังบุคคล ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรรับฟังควำมคิดเห็น สะท้อนควำมคิดและมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกบุคลำกร กระตุ้นให้บุคคลำกรเกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยขององค์กำร 
  2.1.6 ทักษะกำรตัดสินใจ (Decision-Making Skills) : (X6)  หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ของผู้บริหำรท่ีรับรู้ถึงส่ิงท่ีต้องตัดสินใจ และรวบรวมข้อมูลท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ รับรู้ถึง
ข้อดี และข้อด้อยของกำรตัดสินใจนั้น ๆ สำมำรถตัดสินใจเลือกวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม
กับปัญหำนั้น และแก้ไขนั้นได้อย่ำงทันท่วงที หรือปรับปรุงกำรตัดสินใจทันทีเมื่อกำรตัดสินใจนั้น
ผิดพลำด 
  2.1 .7 ทักษะกำรบริหำรเวลำ (Time-Management skills) : (X7)  หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน จัดสรรเวลำในกำรท ำงำน โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรท ำงำน เช่น 
ท ำบันทึกงำนและปฏิทินนัดหมำย จัดท ำแผนงำนรำยวันและแผนงำนรำยสัปดำห์ มีกำรจัดตำรำงเวลำ
กำรท ำงำน เพื่อลดส่ิงท่ีท ำให้เสียเวลำ  
     2.2 ตัวแปรตำม (Ytot)  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนตำมแนวคิด 
ทฤษฎีของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพำร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ดังนี้ 
  2.2.1 เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (School Purposes) : (Y1)  หมำยถึง กำรช้ีแจง
ให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมมุ่งประสงค์ของ
สถำนศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและประเมินผลร่วมกัน และค ำนึงถึงกำรตัดสินใจท่ีมีผล
ต่อควำมมุ่งประสงค์ของสถำนศึกษำ 
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  2.2.2 กำรมอบอ ำนำจ (empowerment) : (Y2)  หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคัญใน
กำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจ เมื่อมอบหมำยงำนให้บุคลำกรน ำไปปฏิบัติรวมท้ังกำรรับรู้ข่ำวสำร 
ข้อมูลและกำรใช้ทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีควำมเท่ำเทียมกัน 
  2.2.3 กำรตัดสินใจ (decision making) : (Y3)  หมำยถึง กำรค ำนึงถึงควำมเป็นไป
ได้ในกำรตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนและผู้ท ำหน้ำท่ีตัดสินใจบำงครั้งอำจเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกเรื่องนั้น ๆ หรืออำจเป็นผู้เช่ียวชำญท่ีรู้สถำนกำรณ์และปัญหำเป็นอย่ำงดี โดย
ไม่จ ำเป็นต้องเป็นหัวหน้ำงำนแต่เพียงเท่ำนั้น 
  2.2.4 ควำมรู้ สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (sense of community) : (Y4)  
หมำยถึง กำรท่ีบุคลำกรทุกคนเป็นเจ้ำของ มีควำมผูกพัน รู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือและพัฒนำงำน
สถำนศึกษำร่วมกัน 
  2.2.5 ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (trust and confidence) : (Y5)  หมำยถึง 
เรื่องเกี่ยวกับกำรให้โอกำสบุคลำกรเลือกท ำงำนตำมควำมต้องกำรและไว้วำงใจว่ำบุคลำกรจะสำมำรถ
ตัดสินใจได้เป็นอย่ำงดี ในเรื่องท่ีท ำนั้น ๆ  
  2.2.6 ควำมเป็นเลิศ (excellence) : (Y6)  หมำยถึง กำรท่ีสถำนศึกษำเห็นคุณค่ำ
และคำดหวังให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน เช่ือมั่นในประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของบุคคลรวมท้ังควำมส ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมเห็นอกเห็นใจ และควำมร่วมมือ
ปรองดองกำรท ำงำนของทุกคนในสถำนศึกษำ 
  2.2.7 กำรยอมรับ (recognition) : (Y7)  หมำยถึง กำรท่ีสถำนศึกษำเปิดโอกำสและ
ให้กำรยอมรับควำมคิดเห็นท่ีดีของครูภำยในโรงเรียน รวมท้ังยอมรับในควำมส ำเร็จและผลงำนของ
บุคลำกร 
  2.2.8 ควำมเอื้ออำทร (caring) : (Y8)  หมำยถึง กำรท่ีสถำนศึกษำเอำใจใส่ดูแล 
ควำมเป็นอยู่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และสนับสนุนให้ก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน 
  2.2.9 ควำมซื่อสัตย์ (integrity) : (Y9)  หมำยถึง กำรท่ีสถำนศึกษำเห็นคุณค่ำของ
ควำมซื่อสัตย์ ควำมมำนะพยำยำมของบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ และกำรก ำหนดแนวทำงท่ี
ให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำม โดยยึดมั่นจริยธรรมเป็นหลัก 
  2.2.10 ควำมหลำกหลำย (diversity) : (Y10)  หมำยถึง กำรท่ีสถำนศึกษำให้
ควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำงในเรื่องของปรัชญำ ควำมเช่ือ บุคลิกภำพ วิธีสอนหรือวิธีกำรท ำงำนท่ี
แตกต่ำงของบุคลำกรแต่ละคน กำรรู้จักยืดหยุ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (opinionnaire) จ ำนวน 1 ฉบับ 
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ในเรื่องข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม เกี่ยวกับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด ต ำแหน่ง
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ปัจจุบัน และประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก ำหนด
ค ำตอบไว้ให้ (forced choice)  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 ตำมแนวคิด ของกริฟฟิน (Griffin) ประกอบด้วย 7 ทักษะ คือ 
1) ทักษะด้ำนเทคนิค 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 3) ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด 4) ทักษะ
กำรวินิจฉัย 5) ทักษะติดต่อส่ือสำร 6) ทักษะกำรตัดสินใจ และ 7) ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถำมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ ตำมแนวคิดของ 
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพำร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ประกอบไปด้วย 10 ประกำร 
คือ 1) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 2) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 3) กำรตัดสินใจ 4) ควำมรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 5) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น 6) ควำมเป็นเลิศ 7) กำรยอมรับ  
8) ควำมเอื้ออำทร 9) ควำมซื่อสัตย์ และ 10) ควำมหลำกหลำย  
 ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถำมตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ในลักษณะเป็นแบบจัดล ำดับคุณภำพ
ห้ำระดับ ตำมแนวคิดของลิเคิร์ธ113 (Likert’s five rating Scale) โดยก ำหนด ค่ำน้ ำหนัก และคะแนน 
ดังนี้ 
       ระดับ 5   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ให้มีน้ ำหนัก 5 คะแนน 
  ระดับ 4   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมำก ให้มีน้ ำหนัก 4 คะแนน 
  ระดับ 3   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน  
อยู่ในระดับปำนกลำง ให้มีน้ ำหนัก 3 คะแนน 
  ระดับ 2   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน  
อยู่ในระดับน้อย ให้มีน้ ำหนัก 2 คะแนน 
  ระดับ 1   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน  
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ ำหนัก 1 คะแนน 
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเป็นแบบสอบถำม (questionnaire) เพื่อใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยได้ด ำเนินกำรสร้ำงตำมล ำดับข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษำหลักกำร แนวควำมคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
น ำผลจำกกำรศึกษำมำสร้ำงเป็นเครื่องมือ ปรับปรุง และพัฒนำเครื่องมือ ภำยใต้ค ำแนะน ำจำก
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2  เสนอแบบสอบถำมท่ีสร้ำงขึ้นเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ควำมเหมำะสม แล้วน ำมำปรับปรุง และน ำไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ จ ำนวน  
5 คน พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมตรงของเนื้อหำ (Content Validity) และ ภำษำท่ีใช้ใน

                                            
 113Rensis  Likert, New Patterns of Management (New York: McGraw Hill, 1961). 
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แบบสอบถำมโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) พิจำรณำข้อค ำถำมท่ีมี
ค่ำ IOC มำกกว่ำ 0.6 ขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยด้วยกำรน ำ “แบบสอบถำม” ไปทดลองใช้ 
(try out) กับสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ฉบับ รวมจ ำนวนแบบสอบถำมท้ังหมด 30 ฉบับ  

ขั้นตอนที่ 4  น ำแบบสอบถำมท่ีได้รับกลับคืนมำค ำนวณหำค่ำควำมเท่ียง (reliability) ของ
แบบสอบถำมตำมวิธีกำรของครอนบำค (Cronbach) โดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ ( -coefficient) 
ปรำกฏว่ำได้ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมท้ังฉบับเท่ำกับ 0.979114 
 ขั้นตอนที่ 5  จัดท ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ แล้วน ำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงจริง
ต่อไป 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อให้กำรวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง โดยด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ผู้วิ จัยท ำหนัง สือถึ งหัวหน้ำภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์   
เพื่อด ำเนินกำรถึงคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ออกหนังสือ
ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 เพื่อขออนุญำตในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปยังสถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำง 

2.  ผู้วิจัยน ำหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยำลัยออกให้ ส่งไปยังสถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อขอ
ควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูล และจัดส่งแบบสอบถำมโดยกำรสอดซองปิดแสตมป์ทำงไปรษณีย์ถึง
สถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถำมคืนจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงส่งแบบสอบถำม
คืนกลับมำยังผู้วิจัยทำงไปรษณีย์ และบำงสถำนศึกษำผู้วิจัยเดินทำงไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำจำกกลุ่มตัวอย่ำงเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด ำเนินกำรตรวจสอบ
แบบสอบถำมท้ังหมด ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมท่ีได้รับกลับคืนมำ 
 2.  น ำแบบสอบถำมมำจัดระบบข้อมูลเพื่อลงรหัส 
 3.  น ำไปค ำนวณค่ำสถิติเพื่อท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล หำค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
 

                                            
 114L.J.  Cronbach, Essential of Psycholohical Testing, 3nd ed.  (New York: 
Harper & Row, 1970), 161.  
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพื่อให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยท่ีศึกษำ และข้อค ำถำมท่ีต้องกำร
ทรำบในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  กำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ คือ 
ควำมถ่ี (Frequency : f) และ ร้อยละ (Percentage : %) 
 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทำงกำรบริหำรของผู้บริหำร กับวัฒนธรรมองค์กำรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์
คือ ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation 
: S.D.) และน ำค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) ท่ีค ำนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ตำม
แนวคิดของเบสท์ (Best)115 ดังนี้ 
 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00 หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรม
องค์กำรของโรงเรียน อยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 
 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  3.50 – 4.49 หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรม
องค์กำรของโรงเรียน อยู่ในระดับ มำก 
 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49 หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรม
องค์กำรของโรงเรียน อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49 หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรม
องค์กำรของโรงเรียน อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49 หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร/วัฒนธรรม
องค์กำรของโรงเรียน อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 3.  กำรวิเครำะห์ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน
มัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis)  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 115John W.  Best, Research in Education, 4th ed.  (New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc., 1981), 182. 
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สรปุ 

 กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทรำบ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 2) วัฒนธรรมองค์กรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) 
โดยใช้สถำนศึกษำเป็นหน่วยวิเครำะห์ กลุ่มตัวอย่ำง คือ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 จ ำนวน 48 โรงเรียน ก ำหนดผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน 2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน  
1 คน และ 3) ครู จ ำนวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 144 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม
เกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) กับวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำตำมแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพำร์เกอร์ (Patterson, Purkey 
and Parker) สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ควำมถี่ (Frequency : f) ร้อยละ (Percentage : 
%) ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : 
S.D.) และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 2) วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยใช้
สถำนศึกษำเป็นหน่วยวิเครำะห์ กลุ่มตัวอย่ำง คือ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 จ ำนวน 48 โรงเรียน ก ำหนดผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน 2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน  
1 คน และ 3) ครู จ ำนวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 144 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำมไปยังสถำนศึกษำจ ำนวน 
48 แห่ง สถำนศึกษำละ 3 ฉบับ รวมท้ังส้ิน 144 ฉบับ ได้รับกลับคืนมำ จ ำนวน  40 แห่ง รวมท้ังส้ิน 
จ ำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์
เป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 ตอนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 ตอนที่ 4  ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 
ตอนที่ 1  ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 กำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ 1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 1 คน 2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน และ 3) ครู จ ำนวน  
1 คน ได้รับแบบสอบถำมคืน จ ำนวน 120 ฉบับ จำกสถำนศึกษำ 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
จ ำแนก ตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่งปัจจุบันและประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
โดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency : f) และ ร้อยละ (Percentage : %) ดังรำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 
3 
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ตำรำงท่ี 3  สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ  
                ต ำแหน่งปัจจุบัน และประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
       1) ชำย 
       2) หญิง 

 
45 
75 

 
37.50 
62.50 

รวม 120 100.00 
2. อำยุ 
       1) 20-30 ปี 
       2) 31-40 ปี 
       3) 41-50 ปี 
       4) 51-60 ปี 

 
28 
34 
26 
32 

 
23.33 
28.33 
21.67 
26.67 

รวม 120 100.00 
3. ระดับกำรศึกษำ 
       1) ปริญญำตรี 
       2) ปริญญำโท 
       3) ปริญญำเอก 

 
50 
63 
7 

 
41.67 
52.50 
5.83 

รวม 120 100.00 
4. ต ำแหน่งปัจจุบัน 
       1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
       2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
       3) ครู 

 
40 
 

40 
40 

 
33.33 

 
33.33 
33.33 

รวม 120 100.00 
5. ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
       1) 1-5 ปี 
       2) 6-10 ปี 
       3) 11-15 ปี 
       4) 16-20 ปี 
       5) 21-25 ปี 
       6) 26-30 ปี 
       7) มำกกว่ำ 30 ปี 

 
40 
22 
25 
7 
7 
9 
10 

 
33.33 
18.33 
20.83 
5.84 
5.84 
7.50 
8.33 

รวม 120 100.00 
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 จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเป็นเพศชำย จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ มีอำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี จ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.33 รองลงมำคือ อำยุระหว่ำง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 อำยุระหว่ำง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 และน้อยท่ีสุดคือ อำยุระหว่ำง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.67 
 ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ระดับปริญญำโท จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 รองลงมำคือ ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และน้อยท่ีสุด คือ 
ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 
 ต ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 และครู จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ มีประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนในต ำแหน่ง 1-5 ปี จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมำคือ ประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำนในต ำแหน่ง 11-15 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนใน
ต ำแหน่ง 6-10 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนในต ำแหน่ง มำกกว่ำ 
30 ปี จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนในต ำแหน่ง 26-30 ปี จ ำนวน  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนในต ำแหน่ง 16-20 ปี จ ำนวน 7 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.84 และประสบกำรณ์ และกำรท ำงำนในต ำแหน่ง 21-25 ปี จ ำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.84 
 
ตอนที่ 2  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
             กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
    ในกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เพื่อตอบค ำถำมกำรวิจัยข้อท่ี 1 ว่ำอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูล
ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดย
ใช้ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : 
S.D.) และน ำค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) ท่ีค ำนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ตำมแนวคิด
ของเบสท์ (Best) ท่ีก ำหนดไว้ดังแสดงในตำรำงท่ี 4 
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ตำรำงท่ี 4  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของสถำนศึกษำ 
              ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
              เขต 8 โดยภำพรวม (Xtot) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร (Xtot) X̅ S.D. ระดับ 
1 ทักษะด้ำนเทคนิค (x1) 4.26 0.66 มำก 
2 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (x2) 4.33 0.75 มำก 
3 ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (x3) 4.34 0.71 มำก 
4 ทักษะกำรวินิจฉัย (x4) 4.22 0.80 มำก 
5 ทักษะติดต่อส่ือสำร (x5) 4.28 0.72 มำก 
6 ทักษะกำรตัดสินใจ (x6) 4.20 0.86 มำก 
7 ทักษะกำรบริหำรเวลำ (x7) 4.26 0.86 มำก 

รวม (Xtot) 4.27 0.72 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 4  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Xtot) อยู่ในระดับมำก (X̅=4.27, S.D.=0.72) เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ คือ 
ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (X̅=4.34, S.D.=0.71) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X̅=4.33, 
S.D.=0.75) ทักษะติดต่อส่ือสำร (X̅=4.28, S.D.=0.72) ทักษะด้ำนเทคนิค (X̅=4.26, S.D.=0.66) 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X̅=4.26, S.D.=0.86) ทักษะกำรวินิจฉัย (X̅=4.22, S.D.=0.80)และทักษะกำร
ตัดสินใจ (X̅=4.20, S.D.=0.86) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.66-0.86 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
 ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 มีรำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 5-11 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 5  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
               ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
               เขต 8 ด้ำนเทคนิค (x1) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ด้ำนเทคนิค (x1) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำใจเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรบริหำร 4.23 0.75 มำก 
2 ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิค

วิธีกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
4.14 0.69 มำก 

3 ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถ แนะน ำแนวทำงให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชำปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 

4.30 0.81 มำก 

4 ผู้บริหำรรู้ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนท่ีมอบหมำยให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

4.37 0.71 มำก 

รวม 4.26 0.66 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 5  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนเทคนิค (x1) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.26, S.D.=0.66)  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย 
ดังนี้ คือ ผู้บริหำรรู้ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนท่ีมอบหมำยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ (X̅=4.37, S.D.=0.71) 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถ แนะน ำแนวทำงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง  (X̅=4.30, 
S.D.=0.81) ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำใจเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรบริหำร  (X̅=4.23, S.D.=0.75) และ 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม  (X̅=4.14, 
S.D.=0.69) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.69-0.81 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 6  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
              ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
              เขต 8 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (x2) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (x2) 

1 ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ัง
ภำยใน และภำยนอกองค์กำร 

4.42 0.76 มำก 

2 ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำร เข้ำใจ และจูงใจบุคคลให้ท ำงำน
ร่วมกันได้ 

4.21 0.90 มำก 

3 ผู้บริหำรท ำงำนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน 
และบุคลำกรระดับสูงขององค์กำรได้ 

4.27 0.90 มำก 

4 ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับบุคคลภำยนอกองค์กำรได้ 4.42 0.84 มำก 
รวม 4.33 0.75 มำก 

 
 จำกตำรำงท่ี 6  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (x2) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
(X̅=4.33, S.D.=0.75) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลข
คณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ังภำยใน และ
ภำยนอกองค์กำร (X̅=4.42, S.D.=0.76) ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับบุคคลภำยนอกองค์กำรได้ 
(X̅=4.42, S.D.=0.84) ผู้บริหำรท ำงำนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน และบุคลำกรระดับสูง
ขององค์กำรได้ (X̅=4.27, S.D.=0.90) และ ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำร เข้ำใจ และจูงใจบุคคลให้ท ำงำน
ร่วมกันได้ (X̅=4.21, S.D.=0.90) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.76-0.90 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 7  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
               ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
               เขต 8 ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (x3) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (x3) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงนำมธรรม คิดวิเครำะห์ เข้ำใจกำร

ท ำงำน และสภำพแวดล้อมโดยรวมขององค์กำรได้ 
4.33 0.75 มำก 

2 ผู้บริหำรเข้ำใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กำรใน
ภำพรวม 

4.34 0.72 มำก 

3 ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ และสำมำรถใช้ภำพรวม
ขององค์กำรมำเป็นพื้นฐำนในกำรตัดสินใจได้ถูกต้อง 

4.33 0.82 มำก 

รวม 4.34 0.71 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 7  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมคิดรวบยอด (x3) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.34, 
S.D.=0.71) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรเข้ำใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กำรในภำพรวม (X̅=4.34, S.D.=0.72) 
ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงนำมธรรม คิดวิเครำะห์ เข้ำใจกำรท ำงำน และสภำพแวดล้อมโดยรวมของ
องค์กำรได้ (X̅=4.33, S.D.=0.75) และ ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ และสำมำรถใช้ภำพรวมของ
องค์กำรมำเป็นพื้นฐำนในกำรตัดสินใจได้ถูกต้อง (X̅=4.33, S.D.=0.82) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.72-0.82 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 8  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
               ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
               เขต 8 ทักษะกำรวินิจฉัย (x4) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะกำรวินิจฉัย (x4) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถมองเห็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 
4.22 0.88 มำก 

2 ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ท่ีเกิดขึ้นภำยในองค์กำร
ได้ 

4.22 0.84 มำก 

3 ผู้บริหำรศึกษำสภำพปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ และ
หำแนวทำงแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้ 

4.22 0.83 มำก 

รวม 4.22 0.80 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 8  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรวินิจฉัย (x4) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.22, 
S.D.=0.80) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรศึกษำสภำพปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำ และหำแนวทำงแก้ปัญหำท่ี
เกิดขึ้นได้  (X̅=4.22, S.D.=0.83) ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ท่ีเกิดขึ้นภำยในองค์กำรได้  
( X̅=4.22, S.D.=0.84) และ ผู้บริหำรสำมำรถมองเห็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีเหมำะสมของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ (X̅=4.22, S.D.=0.88) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.83-0.88 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 9  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
               ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
               เขต 8 ทักษะติดต่อส่ือสำร (x5) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะติดต่อสื่อสำร (x5) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิด และข้อมูลต่ำง ๆ สู่

ผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.24 0.81 มำก 

2 ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำรให้บุคลำกร เข้ำใจและทรำบ
เป้ำหมำยท่ีคำดหวังได้ 

4.28 0.75 มำก 

3 ผู้บริหำรสำมำรถประสำนงำนกับเพื่อนร่วมงำน เพื่อสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันได้ 

4.31 0.80 มำก 

รวม 4.28 0.72 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 9  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนติดต่อส่ือสำร (x5) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.28, 
S.D.=0.72) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรสำมำรถประสำนงำนกับเพื่อนร่วมงำน เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำนร่วมกันได้ (X̅=4.31, S.D.=0.80) ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำรให้บุคลำกร เข้ำใจและทรำบเป้ำหมำย
ท่ีคำดหวังได้ (X̅=4.28, S.D.=0.75) และ ผู้บริหำรสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิด และข้อมูลต่ำง ๆ สู่
ผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (X̅=4.24, S.D.=0.81) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.75-0.81 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 10  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน    
                 ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำ  
                 มัธยมศึกษำ เขต 8 ทักษะกำรตัดสินใจ (x6) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะกำรตัดสินใจ (x6) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้อง 4.17 0.88 มำก 
2 ผู้บริหำรสำมำรถประเมิน วิเครำะห์แนวทำงกำรตัดสินใจได้ 4.18 0.92 มำก 
3 ผู้บริหำรสำมำรถยอมรับควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจของ

ตนเองได้ และแก้ไขปรับปรุงกำรตัดสินใจทันที 
4.25 0.94 มำก 

รวม 4.20 0.86 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 10  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (x6) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.20, 
S.D.=0.86) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรสำมำรถยอมรับควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจของตนเองได้ และแก้ไข
ปรับปรุงกำรตัดสินใจทันที (X̅=4.25, S.D.=0.94) ผู้บริหำรสำมำรถประเมิน วิเครำะห์แนวทำงกำร
ตัดสินใจได้ (X̅=4.18, S.D.=0.92) และ ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้อง  (X̅=4.17, S.D.=0.88) 
ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.88-0.94 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 11  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของทักษะผู้บริหำรของโรงเรียน  
                 ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนั กงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำ 
                 มัธยมศึกษำ เขต 8 ทักษะกำรบริหำรเวลำ (x7) 

(n=40) 
ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร X̅ S.D. ระดับ 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (x7) 
1 ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 4.30 0.87 มำก 
2 ผู้บริหำรสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนได้ 4.27 0.93 มำก 
3 ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบได้อย่ำง

เหมำะสมกับเวลำและควำมจ ำเป็น 
4.22 0.92 มำก 

รวม 4.26 0.86 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 11  พบว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรบริหำรเวลำ (x7) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.26, 
S.D.=0.86) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม  (X̅=4.30, S.D.=0.87) 
ผู้บริหำรสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนได้ (X̅=4.27, S.D.=0.93) และ ผู้บริหำรสำมำรถ
มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสมกับเวลำและควำมจ ำเป็น  (X̅=4.22, S.D.=0.92) 
ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.87-0.92 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตอนที่ 3  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
             เขต 8 
    ในกำรวิเครำะห์วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 เพื่อตอบค ำถำมกำรวิจัยข้อท่ี 2 ว่ำอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยใช้ค่ำมัชฌิมเลข
คณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) และน ำ
ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) ท่ีค ำนวณได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ตำมแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ท่ีก ำหนดไว้ดังแสดงในตำรำงท่ี 12 
 
ตำรำงท่ี 12 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ 
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ (Ytot) X̅ S.D. ระดับ 
1 เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) 4.42 0.62 มำก 
2 กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) 4.36 0.67 มำก 
3 กำรตัดสินใจ (Y3) 4.28 0.75 มำก 
4 ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) 4.33 0.76 มำก 
5 ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) 4.37 0.64 มำก 
6 ควำมเป็นเลิศ (Y6) 4.40 0.57 มำก 
7 กำรยอมรับ (Y7) 4.26 0.68 มำก 
8 ควำมเอื้ออำทร (Y8) 4.25 0.77 มำก 
9 ควำมซื่อสัตย์ (Y9) 4.46 0.64 มำก 
10 ควำมหลำกหลำย (Y10) 4.29 0.74 มำก 

รวม (Ytot) 4.35 0.58 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 12  พบว่ำวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.35, S.D.=0.58) เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำนพบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ คือ ควำมซื่อสัตย์ 
(X̅=4.6, S.D.=0.64) เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ  (X̅=4.42, S.D.=0.62) ควำมเป็นเลิศ (X̅=4.40, 
S.D.=0.57) ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น  (X̅=4.37, S.D.=0.64) กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

(X̅=4.36, S.D.=0.67) ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (X̅=4.33, S.D.=0.76) ควำมหลำกหลำย 
(X̅=4.29, S.D.=0.74) กำรตัดสินใจ (X̅=4.28, S.D.=0.75) กำรยอมรับ (X̅=4.26, S.D.=0.68) และกำร
เอื้ออำทร (X̅=4.25, S.D.=0.77) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.57-0.77 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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 ผลกำรวิเครำะห์วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 มีรำยละเอียดตำมตำมรำงท่ี 13-22 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 13 ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ 
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนเป้ำประสงค์ 
                 ของสถำนศึกษำ (Y1) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) 
1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรด ำเนินกำรของ

สถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 
4.48 0.69 มำก 

2 สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ท่ี
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

4.42 0.68 มำก 

3 ผู้บริหำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรอย่ำงชัดเจน 
เกี่ยวกับเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 

4.36 0.74 มำก 

รวม 4.42 0.62 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 13  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
(X̅=4.42, S.D.=0.62) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลข
คณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
อย่ำงชัดเจน (X̅=4.48, S.D.=0.69) สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ท่ีสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ (X̅=4.42, S.D.=0.68) และ ผู้บริหำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร
อย่ำงชัดเจน เกี่ยวกับเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (X̅=4.36, S.D.=0.74) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.68-0.74 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 14  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรสร้ำงเสริม 
                  พลังอ ำนำจ (Y2) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) 
1 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 4.43 0.68 มำก 
2 สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้รับกำรสนับสนุน 

เข้ำถึงข้อมูล และทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
4.36 0.73 มำก 

3 ผู้บริหำรมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับศักยภำพของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน 

4.30 0.78 มำก 

รวม 4.36 0.67 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 14  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
(X̅=4.36, S.D.=0.67) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลข
คณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร (X̅=4.43, 
S.D.=0.68) สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้รับกำรสนับสนุน เข้ำถึงข้อมูล และทรัพยำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง (X̅=4.36, S.D.=0.73) และ ผู้บริหำรมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับศักยภำพของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน (X̅=4.30, S.D.=0.78) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.68-0.78 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 15  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ  
                  (Y3) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
กำรตัดสินใจ (Y3) 
1 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจใน

กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ  
4.25 0.86 มำก 

2 สถำนศึกษำมีหลักกำร และมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น 

4.32 0.76 มำก 

3 สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี ส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพวกเขำ 

4.27 0.84 มำก 

รวม 4.28 0.75 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 15  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.28, 
S.D.=0.75) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำมีหลักกำร และมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  (X̅=4.32, 
S.D.=0.76) สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพวก
เขำ (X̅=4.27, S.D.=0.84) และ สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ (X̅=4.25, S.D.=0.86) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.76-0.86 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 16  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็น 
                  ส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) 
1 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร 4.38 0.79 มำก 
2 สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกร ในฐำนะผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กำร 
4.36 0.78 มำก 

3 ผู้บริหำรท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของ
สถำนศึกษำ 

4.26 0.91 มำก 

รวม 4.33 0.76 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 16  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) โดยภำพรวม อยู่ใน
ระดับมำก (X̅=4.33, S.D.=0.76) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำ
มัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
(X̅=4.38, S.D.=0.79) สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกร ในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กำร (X̅=4.36, S.D.=0.78) และ ผู้บริหำรท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้ สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของ
สถำนศึกษำ (X̅=4.26, S.D.=0.91) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.78-0.91 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 17  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมไว้วำงใจ  
                  และควำมเช่ือมั่น (Y5) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมไว้วำงใจ และควำมเชื่อม่ัน (Y5) 

1 สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมั่นว่ำบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีท่ีสุด เพื่อสถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน 

4.36 0.72 มำก 

2 สถำนศึกษำมีควำมมั่นใจในตัวบุคลำกรว่ำมีควำมช ำนำญใน
กำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

4.35 0.72 มำก 

3 สถำนศึกษำเช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น ควำมพยำยำม และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

4.41 0.70 มำก 

รวม 4.37 0.64 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 17  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
(X̅=4.37, S.D.=0.64) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลข
คณิตจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำเช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น ควำมพยำยำม และควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำน (X̅=4.41, S.D.=0.70) สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมั่นว่ำบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีท่ีสุด เพื่อสถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน (X̅=4.36, S.D.=0.72) และ สถำนศึกษำมี
ควำมมั่นใจในตัวบุคลำกรว่ำมีควำมช ำนำญในกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  (X̅=4.35, 
S.D.=0.72) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.70-0.72 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  98 

ตำรำงท่ี 18  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ  
                  (Y6) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมเป็นเลิศ (Y6) 
1 สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมั่นว่ำบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีท่ีสุด เพื่อสถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน 
4.42 0.64 มำก 

2 สถำนศึกษำมีควำมมั่นใจในตัวบุคลำกรว่ำมีควำมช ำนำญใน
กำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

4.43 0.66 มำก 

3 สถำนศึกษำเช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น ควำมพยำยำม และ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

4.35 0.69 มำก 

รวม 4.40 0.57 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 18  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.40, 
S.D.=0.57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำมีควำมมั่นใจในตัวบุคลำกรว่ำมีควำมช ำนำญในกำรตัดสินใจใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  (X̅=4.43, S.D.=0.66) สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมั่นว่ำบุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีท่ีสุด เพื่อสถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน (X̅=4.42, S.D.=0.64) และ สถำนศึกษำ
เช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น ควำมพยำยำม และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  (X̅=4.35, S.D.=0.69) 
ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.64-0.69 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 19  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ  
                 (Y7) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
กำรยอมรับ (Y7) 
1 สถำนศึกษำสนับสนุนและให้กำรส่งเสริม กำรสร้ำง

นวัตกรรม 
4.40 0.68 มำก 

2 สถำนศึกษำให้รำงวัล ผลตอบแทน และกำรยอมรับ 
บุคลำกรและนักเรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

4.23 0.82 มำก 

3 สถำนศึกษำให้กำรยอมรับกับกำรลงทุนกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรในองค์กำร 

4.16 0.77 มำก 

รวม 4.26 0.68 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 19  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.26, 
S.D.=0.68) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้  คือ สถำนศึกษำสนับสนุนและให้กำรส่งเสริม กำรสร้ำงนวัตกรรม  (X̅=4.40, 
S.D.=0.68) สถำนศึกษำให้รำงวัล ผลตอบแทน และกำรยอมรับ บุคลำกรและนักเรียนท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จ (X̅=4.23, S.D.=0.82) และ สถำนศึกษำให้กำรยอมรับกับกำรลงทุนกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรในองค์กำร  (X̅=4.16, S.D.=0.77) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.68-0.77 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 20  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้อ  
                 อำทร (Y8) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมเอื้ออำทร (Y8) 
1 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับชีวิตควำมเป็นอยู่  ของ

บุคลำกร 
4.15 0.84 มำก 

2 บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน 4.27 0.82 มำก 
3 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับควำมสนใจในกำรพัฒนำด้ำน

วิชำชีพของบุคลำกร 
4.33 0.83 มำก 

รวม 4.25 0.77 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 20  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.25, 
S.D.=0.77) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับควำมสนใจในกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพของบุคลำกร 
( X̅=4.33, S.D.=0.83) บุคลำกรมีควำมมุ่ งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำรปฏิบั ติงำน  ( X̅=4.27, 
S.D.=0.82) และ สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ของบุคลำกร  (X̅=4.15, S.D.=0.84) 
ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.82-0.84 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 21  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์  
                  (Y9) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมซ่ือสัตย์ (Y9) 
1 บุคลำกรให้ควำมส ำคัญในกำรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำม

ซื่อสัตย ์
4.43 0.71 มำก 

2 บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน 4.45 0.66 มำก 
3 บุคลำกรเห็นคุณค่ำของควำมมุ่งมั่น ต้ังใจในกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอย่ำงเต็มศักยภำพ และด้วยควำมซื่อสัตย์ 
4.50 0.67 มำก 

รวม 4.46 0.64 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 21  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X̅=4.46, 
S.D.=0.64) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ บุคลำกรเห็นคุณค่ำของควำมมุ่งมั่น ต้ังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มศักยภำพ 
และด้วยควำมซื่อสัตย์ (X̅=4.50, S.D.=0.67) บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำร
ปฏิบัติงำน (X̅=4.45, S.D.=0.66) และ บุคลำกรให้ควำมส ำคัญในกำรประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำม
ซื่อสัตย์  (X̅=4.43, S.D.=0.71) ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.66-0.71 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 22  ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของวัฒนธรรมองค์กำรของ  
                 สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำม  
                 หลำกหลำย (Y10) 

(n=40) 
ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ X̅ S.D. ระดับ 
ควำมหลำกหลำย (Y10) 
1 สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคล 
4.23 0.79 มำก 

2 สถำนศึกษำยอมรับควำมแตกต่ำงในปรัชญำควำมเช่ือ และ
วิธีกำรท ำงำนของบุคลำกร 

4.31 0.78 มำก 

3 สถำนศึกษำยอมรับว่ำ บุคลำกร และผู้เรียน มีควำม
แตกต่ำงกัน 

4.32 0.85 มำก 

4 สถำนศึกษำส่งเสริมให้บุคลำกร มีควำมยืดหยุ่น และกำร
ปรับเปล่ียนวิธีกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 

4.29 0.83 มำก 

รวม 4.29 0.74 มำก 
 
 จำกตำรำงท่ี 22  พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (X̅=4.29, 
S.D.=0.74) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำก
ไปหำน้อย ดังนี้ คือ สถำนศึกษำยอมรับว่ำ บุคลำกร และผู้เรียน มีควำมแตกต่ำงกัน (X̅=4.32, 
S.D.=0.85) สถำนศึกษำยอมรับควำมแตกต่ำงในปรัชญำควำมเช่ือ และวิธีกำรท ำงำนของบุคลำกร 
(X̅=4.31, S.D.=0.78) สถำนศึกษำส่งเสริมให้บุคลำกร มีควำมยืดหยุ่น และกำรปรับเปล่ียนวิธีกำร
เรียนรู้ท่ีหลำกหลำย (X̅=4.29, S.D.=0.83) และสถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล (X̅=4.23, S.D.=0.79)  ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พบว่ำ อยู่ระหว่ำง 0.78-0.85 มีกำรกระจำยของข้อมูล
น้อย แสดงว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตอนที่ 4  ผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของ 
             สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
     ผู้วิจัยวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
และควำมเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 8 ดังแสดงในตำรำงท่ี 23  
 
ตำรำงท่ี 23  ค่ำสหสัมพันธ์ของทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี  
                 กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ท่ีส่งผลควำมเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(n=120) 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xtot Ytot 

X1 1.00         
X2 0.867** 1.00        
X3 0.814** 0.866** 1.00       
X4 0.821** 0.852** 0.856** 1.00      
X5 0.831** 0.864** 0.829** 0.879** 1.00     
X6 0.824** 0.839** 0.816** 0.895** 0.893** 1.00    
X7 0.818** 0.813** 0.827** 0.887** 0.857** 0.917** 1.00   
Xtot 0.910** 0.931** 0.916** 0.949** 0.941** 0.950** 0.940** 1.00  
Ytot 0.762** 0.773** 0.762** 0.791** 0.784** 0.796** 0.811** 0.839** 1.00 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 23 พบว่ำ ตัวแปรทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Xtot) กับตัวแปรควำมเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  โดยภำพรวม (Ytot) มีค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.839 เป็นค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ท่ีระดับ .01 
 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.813 – 0.917 มีควำมสัมพันธ์
กันเชิงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เพื่อตอบค ำถำมกำรวิจัยข้อท่ี 3 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ในภำพรวมใ ช้กำร
วิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (simple regression analysis) ดังแสดงในตำรำงท่ี 24 
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ตำรำงท่ี 24  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวม (Xtot) ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรม 
                  องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดย 
                  ภำพรวม (Ytot) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 28.304 1 28.304 280.218 0.000 
Residual 11.919 118 0.101   

Total 40.223 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.839 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.704 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.460 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.318 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.432 0.177  8.112 0.000 
ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำโดยภำพรวม (Xtot) 

0.683 0.041 0.839 16.740 0.000 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 24  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวม (Xtot) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) 
เท่ำกับ 0.839 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.704 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรบริหำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวม (Xtot) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) ได้ร้อยละ 70.40 ค่ำประสิทธิภำพ
ในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.701 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย 
(Standard Error) เท่ำกับ 0.318 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดย
ภำพรวม (Xtot) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็น
สมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
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   Ytot  =  1.432 + 0.683(Xtot) 
 
 และวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เป็นรำยด้ำน ใช้กำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ตำมล ำดับควำมส ำคัญของ
ตัวแปรท่ีน ำเข้ำสมกำร ดังตำรำงท่ี 25 – 35 ดังนี้ 
 
 1.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) ดังแสดงใน
ตำรำงท่ี 25 
 
ตำรำงท่ี 25  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 27.984 2 13.992 133.759 0.000 
Residual 12.239 117 0.105   

Total 40.223 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.834 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.696 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.691 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.323 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.660 0.174  9.554 0.000 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.366 0.060 0.536 6.121 0.000 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.260 0.068 0.337 3.850 0.000 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
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 จำกตำรำงท่ี 25  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
(X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำย
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดย
ภำพรวม (Ytot) เท่ำกับ 0.834 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.696 หมำยควำมว่ำ 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรม
องค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) ได้
ร้อยละ 69.60 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.691 มีควำมคลำด
เคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 0.323 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำร
บริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม (Ytot) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Ytot  =  1.660 + 0.366 (X7) + 0.260 (X2) 
 
 2.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนเป้ำประสงค์ของ
สถำนศึกษำ (Y1) ดังแสดงในตำรำงท่ี 26 
 
ตำรำงท่ี 26  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ  
                (Y1) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 28.014 2 14.007 91.970 0.000 
Residual 17.819 117 0.152   

Total 45.833 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.782 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.611 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.605 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.390 
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 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.646 0.210  7.855 0.000 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.402 0.082 0.488 4.930 0.000 

ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.241 0.072 0.331 3.344 0.000 
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 26  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำย
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) เท่ำกับ 0.782 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 
0.611 หมำยควำมว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) สำมำรถ
ท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำน
เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) ได้ร้อยละ 61.10 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว 
(Adjusted R2) เท่ำกับ 0.605 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 
0.390 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็น
สมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y1  =  1.646 + 0.402 (X2) + 0.241 (X7) 
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 3.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 
(Y2) ดังแสดงในตำรำงท่ี 27 
 
ตำรำงท่ี 27  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ  
                (Y2) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 33.680 3 11.227 67.800 0.000 
Residual 19.208 116 0.166   

Total 52.888 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.798 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.637 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.627 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.407 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.321 0.245  5.396 0.000 
ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) 0.273 0.111 0.327 2.458 0.015 
ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) 0.238 0.105 0.305 2.274 0.025 
ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) 0.209 0.105 0.205 1.987 0.049 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จำกตำรำงท่ี 27  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) 
ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำย
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) เท่ำกับ 0.798 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.637 
หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) สำมำรถ
ท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) ได้ร้อยละ 63.70 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว 
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(Adjusted R2) เท่ำกับ 0.627 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 
0.407 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) 
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) อยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y2  =  1.321 + 0.273 (X4) + 0.238 (X6) + 0.209 (X1) 
 
 4.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 28 
 
ตำรำงท่ี 28  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 44.404 2 22.202 112.922 0.000 
Residual 23.004 117 0.197   

Total 67.407 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.812 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.659 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.653 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.443 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.068 0.221  4.834 0.000 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.464 0.103 0.525 4.485 0.000 
ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) 0.292 0.111 0.309 2.635 0.010 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
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 จำกตำรำงท่ี 28  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
(X7) ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) เท่ำกับ  
0.812 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.659 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 
ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) ได้ร้อยละ 65.90 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ี
ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.653 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard 
Error) เท่ำกับ 0.443 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำร
ตัดสินใจ (Y3) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
ได้ดังนี้ 
 
   Y3  =  1.068 + 0.464 (X7) + 0.292 (X4)  
 
 

 5.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถำนศึกษำ (Y4) ดังแสดงในตำรำงท่ี 29 
 
ตำรำง ท่ี  29  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ท่ี ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร 
                    ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำน  
                    ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) 

  (n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 41.355 2 20.677 86.467 0.000 
Residual 27.979 117 0.239   

Total 69.333 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.772 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.596 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.590 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.489 
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 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 0.961 0.263  3.661 0.000 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.504 0.102 0.498 4.933 0.000 

ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.279 0.090 0.311 3.083 0.003 
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 29  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำย
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) เท่ำกับ 0.772 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) 
เท่ำกับ 0.596 หมำยควำมว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 
สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) ได้ร้อยละ 59.60 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ี
ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.590 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard 
Error) เท่ำกับ 0.489 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำร
เวลำ (X7) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ (Y4) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01  
ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y4  =  0.961 + 0.504 (X2) + 0.279 (X7)  
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 6.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำม
เช่ือมั่น (Y5) ดังแสดงในตำรำงท่ี 30 
 
ตำรำงท่ี 30  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำม  
                 เช่ือมั่น (Y5) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 26.459 2 13.229 69.571 0.000 
Residual 22.248 117 0.190   

Total 48.707 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.737 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.543 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.535 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.436 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.768 0.234  7.548 0.000 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.366 0.081 0.488 4.547 0.000 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.240 0.091 0.283 2.638 0.009 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 30  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
(X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำย
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) เท่ำกับ 0.737 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 
0.543 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) สำมำรถ
ท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) ได้ร้อยละ 54.30 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว 
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(Adjusted R2) เท่ำกับ 0.535 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 
0.436 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) 
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 8  ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำมเ ช่ือมั่น  (Y5) อย่ ำงมีนัยส ำ คัญทำงสถิ ติ ท่ีระดับ .01  
ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y5  =  1.768 + 0.366 (X7) + 0.240 (X2)  
 
 7.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 31 
 
ตำรำงท่ี 31  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
                 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 18.247 2 9.124 52.681 0.000 
Residual 20.263 117 0.173   

Total 38.510 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.688 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.474 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.465 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.416 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 2.189 0.249  8.789 0.000 
ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) 0.320 0.079 0.480 4.050 0.000 
ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) 0.203 0.101 0.237 2.004 0.047 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
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 จำกตำรำงท่ี 31  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรตัดสินใจ (X6)  
ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) เท่ำกับ 
0.688 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.474 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรตัดสินใจ (X6)  
ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) ได้ร้อยละ 47.40 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย
ท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.465 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard 
Error) เท่ำกับ 0.416 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรตัดสินใจ (X6)  ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำม
เป็นเลิศ (Y6) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
ได้ดังนี้ 
 
   Y6  =  2.189 + 0.320 (X6) + 0.203 (X1)  
 
 

 8.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 32 
 
ตำรำงท่ี 32  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 24.809 2 12.404 47.483 0.000 
Residual 30.565 117 0.261   

Total 55.374 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.669 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.448 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.439 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.511 
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 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.659 0.280  5.916 0.000 
ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5) 0.354 0.125 0.377 2.827 0.000 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.254 0.107 0.318 2.385 0.019 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 32  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5)  
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) เท่ำกับ 
0.669 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.448 หมำยควำมว่ำ ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5)  
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) ได้ร้อยละ 44.80 ค่ำประสิทธิภำพในกำร
ท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.439 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย 
(Standard Error) เท่ำกับ 0.511 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5)  ทักษะกำรบริหำร
เวลำ (X7) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y7  =  1.659 + 0.354 (X5) + 0.254 (X7)  
 

 9.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 33 
 
ตำรำงท่ี 33  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 30.568 2 15.284 44.781 0.000 
Residual 39.932 117 0.341   

Total 70.500 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.658 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.434 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.424 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.584 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.406 0.321  4.385 0.000 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 0.340 0.122 0.376 2.786 0.000 
ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5) 0.326 0.143 0.307 2.274 0.025 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 33  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
(X7) ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) เท่ำกับ 
0.658 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.434 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) 
ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) ได้ร้อยละ 43.40 ค่ำประสิทธิภำพในกำร
ท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.424 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย 
(Standard Error) เท่ำกับ 0 .584 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะ
ติดต่อส่ือสำร (X5) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียน
เป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y8  =  1.406 + 0.340 (X7) + 0.326 (X5)  
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 10.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 34 
 
ตำรำงท่ี 34  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 18.066 2 9.033 34.775 0.000 
Residual 30.392 117 0.260   

Total 48.458 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.611 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.373 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.362 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.510 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 2.321 0.273  8.515 0.000 
ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) 0.275 0.101 0.368 2.731 0.007 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.227 0.114 0.268 1.991 0.049 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จำกตำรำงท่ี 34  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) 
เท่ำกับ 0.611 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.373 หมำยควำมว่ำ ทักษะกำรตัดสินใจ 
(X6) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนควำมซื่อสัตย์  (Y9) ไ ด้ร้อยละ 37.30  
ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.362 มีควำมคลำดเคล่ือน
มำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error) เท่ำกับ 0.510 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะกำรตัดสินใจ 
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(X6) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y9  =  2.321 + 0.275 (X6) + 0.227 (X2)  
 

 11.  กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10)  
ดังแสดงในตำรำงท่ี 35 
 
ตำรำงท่ี 35  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ                     
                สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) 

(n=120) 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean F Sig. 

Regressions 23.714 1 23.714 67.983 0.000 
Residual 41.161 118 0.349   

Total 64.874 119    
 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)       0.605 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Squares)        0.366 
 ประสิทธิภำพในกำรท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)      0.360 
 ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย (Standard Error)      0.591 
 
 ตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร 

ตัวพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี (Constant) 1.725 0.316  5.465 0.000 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล (X2) 

0.592 0.072 0.605 8.245 0.000 

 **มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 33  พบว่ำตัวแปรท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสมกำร คือ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล (X2) มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในกำรท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) 
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เท่ำกับ 0.605 ค่ำประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R2) เท่ำกับ 0.366 หมำยควำมว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล (X2) สำมำรถท ำนำยวัฒนธรรมองค์กำรขอสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) ได้ร้อยละ 36.60 ค่ำประสิทธิภำพในกำร
ท ำนำยท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ำกับ 0.360 มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรท ำนำย 
(Standard Error) เท่ำกับ 0.591 ในลักษณะนี้แสดงว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำน
ควำมหลำกหลำย (Y10) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์
กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 
   Y10  =  1.725 + 0.592 (X2) 
 
 กำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของ
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
 1.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ  
โดยภำพรวม (Ytot) คือ ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Ytot  =  1.660 + 0.366 (X7) + 0.260 (X2) 
 

 2.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) คือ 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y1  =  1.646 + 0.402 (X2) + 0.241 (X7) 
 

 3.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) คือ ทักษะ
กำรวินิจฉัย (X4) ทักษะกำรตัดสินใจ (X6) ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y2  =  1.321 + 0.273 (X4) + 0.238 (X6) + 0.209 (X1) 
 

 4.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) คือ ทักษะกำรบริหำร
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เวลำ (X7) ทักษะกำรวินิจฉัย (X4) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y3  =  1.068 + 0.464 (X7) + 0.292 (X4)  
 

 5.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 
(Y4) คือ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y4  =  0.961 + 0.504 (X2) + 0.279 (X7)  
 

 6.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น (Y5) คือ 
ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 
.01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y5  =  1.768 + 0.366 (X7) + 0.240 (X2)  
 

 7.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) คือ ทักษะกำรตัดสินใจ 
(X6) ทักษะด้ำนเทคนิค (X1) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y6  =  2.189 + 0.320 (X6) + 0.203 (X1)  
 

 8.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) คือ ทักษะติดต่อส่ือสำร 
(X5) ทักษะกำรบริหำรเวลำ (X7) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y7  =  1.659 + 0.354 (X5) + 0.254 (X7)  
 

 9.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) คือ ทักษะกำรบริหำร
เวลำ (X7) ทักษะติดต่อส่ือสำร (X5) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y8  =  1.406 + 0.340 (X7) + 0.326 (X5)  
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 10.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) คือ ทักษะกำรตัดสินใจ 
(X6) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียน
เป็นสมกำรวิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y9  =  2.321 + 0.275 (X6) + 0.227 (X2)  
 

 11.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) คือ ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (X2) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
วิเครำะห์กำรถดถอยได้ดังนี้ 
 

   Y10  =  1.725 + 0.592 (X2) 
 
 จำกกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ยังมีตัวแปรทักษะผู้บริหำร ท่ี
ยังไม่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสมกำร หรือไม่ถูกท ำนำย 1 ด้ำน คือ ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (X3) ซึ่ง
มีควำมสัมพันธ์ในกำรสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ในด้ำนอื่น ๆ จึงมีผลท ำให้ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำนำย แต่จ ำเป็นต้องให้
ควำมส ำคัญกับตัวแปรทักษะผู้บริหำร ดังกล่ำวด้วย โดยสำมำรถสรุปเป็นแผนภูมิกำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) ได้ดังแผนภูมิท่ี 4 
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     ตัวแปรท่ีเข้ำสมกำร   =  สัมประสิทธิ์กำรถดถอยมำตรฐำน 
 
แผนภูมิท่ี 4  สรุปผลกำรวิเครำะห์ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

ทักษะผู้บริหำร 
(Xtot) 

 Ytot   1.432   

ทักษะด้ำนเทคนิค 
(X1) 

 Y2   0.209   
 Y6   0.203   

ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล (X2) 

 Ytot  0.260   
 Y1   0.402   
 Y4   0.504   
 Y5   0.240   
 Y9   0.227     
Y10   0.592   

วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ (Ytot) 
       Ytot     Xtot 
       Ytot     X2 , X7 
 

ด้ำนเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ (Y1) 
       Y1     X2 , X4 
 

ด้ำนกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (Y2) 
       Y2     X6 , X1 
 

ด้ำนกำรตัดสินใจ (Y3) 
       Y3     X7 , X4 
 

ด้ำนควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสถำนศึกษำ (Y4) 

       Y4     X2 , X7 
 

ด้ำนควำมไว้วำงใจและควำมเช่ือมั่น (Y5) 
       Y5     X7 , X2 
 

ด้ำนควำมเป็นเลิศ (Y6) 
       Y6     X6 , X1 
 

ด้ำนกำรยอมรับ (Y7) 
       Y7     X5 , X7 
 

ด้ำนควำมเอื้ออำทร (Y8) 
       Y8     X7 , X5 
 

ด้ำนควำมซื่อสัตย์ (Y9) 
       Y9     X6 , X2 
 

ทักษะด้ำนควำมคิด
รวบยอด (X3) ด้ำนควำมหลำกหลำย (Y10) 

       Y10     X2 
 

ทักษะกำรวินิจฉัย 
(X4) 

 Y3   0.273   
 Y4   0.292   

ทักษะติดต่อส่ือสำร 
(X5) 

 Y7   0.354   
 Y8   0.326   

ทักษะกำรตัดสินใจ 
(X6) 

 Y6   0.320   
 Y9   0.275   

ทักษะกำรบริหำร
เวลำ (X7) 

 Ytot  0.366   
 Y3   0.464   
 Y4   0.279   
 Y5   0.366   
 Y7   0.254        
Y8   0.340   
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งำนวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ 1) ทักษะกำรบริหำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 2) วัฒนธรรมองค์กำร
ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  3) ทักษะกำรบริหำรของ
ผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ (descriptive research) โดยใช้สถำนศึกษำเป็นหน่วยวิเครำะห์  
กลุ่มตัวอย่ำงคือ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เป็นหน่วย
วิเครำะห์ จ ำนวน 48 โรงเรียน ก ำหนดผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน 2) หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน และ 3) ครู 
จ ำนวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 144 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับทักษะกำร
บริหำรของผู้บริหำรใช้แนวคิดของกริฟฟิน (Griffin) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร ใช้แนวคิดของ  
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปำร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำมไป
ยังสถำนศึกษำจ ำนวน 48 แห่ง แห่งละ 3 ฉบับ รวมท้ังส้ิน 144 ฉบับ ได้รับกลับคืนมำ จ ำนวน  40 
แห่ง รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำควำมถี่ (Frequency : f) ร้อยละ (Percentage : %) ค่ำมัชฌิม
เลขคณิต (Arithmetic Mean :  X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) และกำร
วิ เครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( stepwise multiple regression analysis) โดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 
ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ทักษะติดต่อส่ือสำร ทักษะด้ำน
เทคนิค ทักษะกำรบริหำรเวลำ ทักษะกำรวินิจฉัย และทักษะกำรตัดสินใจ ตำมล ำดับ 

 2.  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ คือ ควำม
ซื่อสัตย์ เหป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ ควำมเป็นเลิศ ควำมไว้วำงใจ และควำมเช่ือมั่น กำรสร้ำงเสริม
พลังอ ำนำจ ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ ควำมหลำกหลำย กำรตัดสินใจ กำรยอมรับ และ
กำรเอื้ออำทร ตำมล ำดับ 
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 3.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร ด้ำนทักษะกำรบริหำรเวลำ และ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01   
 

อภิปรำยผล 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยครั้งนี้ มีหลำยประเด็นท่ีควรน ำพำพิจำรณำเพื่อให้ทรำบ
สภำพท่ีแท้จริงของ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยท่ีต้ังไว้ว่ำ ทักษะกำร
บริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 อยู่ในระดับ
ปำนกลำง ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะ ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคคลจ ำเป็นต้องมีวุฒิ
กำรศึกษำขั้นต่ ำในระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ นอกจำกนี้ บุคคลนั้นยังต้องผ่ำน
กำรอบรมกำรเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งท ำให้บุคคลได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเป็น ผู้น ำ  
ได้ฝึกฝนทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นทักษะกำรบริหำรงำน 
ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่น ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
ทักษะติดต่อส่ือสำร ทักษะด้ำนเทคนิค ทักษะกำรบริหำรเวลำ ทักษะกำรวินิจฉัย และทักษะกำร
ตัดสินใจ นอกจำกนี้บุคคลท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีอำยุไม่มำก ท ำให้มีควำมใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ สนใจท่ีจะเป็นผู้น ำองค์กำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรศึกษำดูงำนท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้บริหำร มีวิสัยทัศน์ มีทักษะกำรบริหำรอยู่ในระดับมำก 

 จำกผลกำรวิจัย ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน มีประเด็นส ำคัญท่ีน ำมำอภิปรำยรำยละเอียด 
โดยเรียงล ำดับค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 
 1.1  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะควำมคิดรวบยอด มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต มำกท่ีสุดเป็นล ำดับท่ี 1 
เนื่องจำก ทักษะควำมคิดรวบยอดเป็นทักษะท่ีมีควำมจ ำเป็นมำกส ำหรับผู้ท่ีอยู่ในต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ เพรำะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร คิดวิเครำะห์ คิดวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำในบริบทขององค์กำร เข้ำใจสภำพแวดล้อม สำมำรถ
จัดระบบกำรท ำงำนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงำน ภำยในองค์กำร และตัดสินใจได้อย่ำงหลำกหลำย
เกิดควำมคิดรวบยอดเพื่อสนองต่อนโยบำยองค์กำร และผู้บริหำรได้จัดท ำนโยบำย และช้ีแนวทำง
ปฏิบัติในโรงเรียน เป็นบทบำทหนึ่งของผู้บริหำร โดยผู้บริหำรเป็นผู้วิเครำะห์นโยบำย และช้ีแนวทำง
ปฏิบัติในโรงเรียน เป็นบทบำทหนึ่งท่ีผู้บริหำรเป็นผู้วิเครำะห์ และท ำแนวทำงมำปฏิบัติให้ชัดเจน ให้
ถือปฏิบัติสำมำรถเข้ำใจได้ตรงกัน และน ำไปปฏิบัติได้ถูก ต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์  
ท่ีกล่ำวว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องใช้ทักษะทำงด้ำนควำมคิดรวบยอด เช่น กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และ
นโยบำยของสถำนศึกษำ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องของนโยบำย
เกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ มีควำมรู้ในเรื่องวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของหลักสูตร
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สถำนศึกษำ ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องรู้จักกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รู้จักกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในสถำนศึกษำ 
ตลอดจนต้องรู้จักใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมควำมเป็นไปได้ในสภำวกำรณ์ ของสถำนศึกษำในเรื่อง
ต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอดของ เฮอร์ช่ี และแบลนชำร์ด  
ท่ีกล่ำวว่ำ ทักษะด้ำนควำมคิดรวยยอด หมำยถึงทักษะในกำรเข้ำใจองค์กำรโดยภำพรวม เข้ำใจควำม
ซับซ้อนขององค์กำร สำมำรถวิเครำะห์ ตีควำมปัญหำ และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ ตลอดควำม
เข้ำใจ เรื่องนโยบำยต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ เป้ำหมำยสถำนศึกษำ วัตถุประสงค์สถำนศึกษำ ซึ่งเป็น
ทักษะท่ีส ำคัญยิ่งของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับกริฟฟิน (Griffin) ท่ีกล่ำวว่ำ ทักษะด้ำน
ควำมคิดรวบยอดเป็นควำมสำมำรถในกำรคิด เกี่ยวกับกำรเข้ำใจถึงผลลัพธ์ และควำมสัมพันธ์ของส่ิง
ต่ำง ๆ ในองค์กำร กำรมองเห็นควำมเหมำะสมหรือควำมไม่เหมำะสมของส่วนต่ำง ๆ ในองค์กำรและ
สำมำรถคำดคะเนทิศทำงท่ีจะพำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ และสอดคล้องกับงำนวิจัย ของมำรำฟิโน 
(Marafino) ท่ีศึกษำกำรรับรู้ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเรียนระดับประถมศึกษำตอนต้น จำก
ขอบเขตกำรประเมินค่ำ NASSP (National Association of secondary school principals) พบว่ำ 
ทักษะกำรบริหำรกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีควำมสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิวัฒน์ บุญยง ได้ศึกษำ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในจังหวัดนครปฐม โดยภำพรวม และทักษะด้ำนควำมคิด
รวบยอด อยู่ในระดับมำกเช่นกัน 
 1.2  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็น
ล ำดับท่ี 2 เพรำะ ผู้บริหำรยอมรับถึงควำมรู้สึก ควำมเช่ือ เจตคติ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ของคนในองค์กำร ท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำน และประสำนงำนร่วมกันกับบุคลำกรภำยในองค์กำร 
มีปฏิสัมพันธ์ กับบุคลำกรภำยในองค์กำร และภำยนอกองค์กำร มีทักษะในกำรสังเกต มีควำมเข้ำอก
เข้ำใจผู้อื่น สำมำรถท ำงำน และประสำนงำนร่วมกันกับบุคลำกรภำยในองค์กำร และภำยนอกองค์กำร 
ได้เป็นอย่ำงดี มีควำมเป็นประชำธิปไตย ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ให้ควำมสนิทสนมกับผู้น ำชุมชน 
ปรับตัวให้เข้ำกับบุคคลอื่นตำมสถำนกำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ค ำพูดท่ี
เหมำะสม สุภำพอ่อนโยน เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชำ และยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชำ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีควำมสัมพันธ์ของมำโย ท่ีกล่ำวว่ำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
ประกอบไปด้วย กำรรู้จักและไว้วำงใจผู้อื่น กำรรู้จักติดต่อบุคคลอย่ำงตรงไปตรงมำ กำรยอมรับ 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และกำรแก้ไขปัญหำกำรขัดแย้งกันของบุคคลภำยในองค์กำร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของ ภูริชัย ชัยศร ท่ีศึกษำพบว่ำทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัดนครปฐม โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทุกด้ำน เนื่องมำจำกกำรคัดเลือก
ผู้บริหำรในกำรด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำมีขั้นตอนท่ีคัดกรอง และเลือกสรรบุคคลท่ีมี
ควำมสำมำรถและมีควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง จึงท ำให้สถำนศึกษำได้บุคคลท่ีมีคว ำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท ำให้ส่งผลต่อครู นักเรียน และ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกัลยกร หอมเพชร ท่ีกล่ำวว่ำ ทักษะด้ำนมนุษย์เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้อกับกำร
ติดต่อประสำนงำน และผู้บริหำรจะต้องเป็นบุคคลท่ีสำมำรถน ำและจูงใจผู้อื่นให้สำมำรถปฏิบัติตำม
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ตนเองได้ โดยมีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม สำมำรถกระตุ้นหรือส่งเสริมให้บุคลำกรหรือทีมงำนทุ่มเท
ในกำรท ำงำน สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และลด
ปัญหำอุปสรรคในกำรขัดแย้งระหว่ำงผู้ร่วมงำนเพื่อให้กำรท ำงำนในองค์กำรสำมำรถส ำเร็จลุล่วงตำม
เป้ำหมำย และเป้ำประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 1.3  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะติดต่อส่ือสำร มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับท่ี 3 
เพรำะ ผู้บริหำรใช้ภำษำกำย และใช้ค ำพูดท่ีเข้ำใจง่ำย มีศิลปะในกำรพูด เปิดโอกำสให้บุคลำกร
ซักถำม ข้อสงสัยหรือแสดงควำมคิดเห็น มีสะท้อนควำมคิด และจัดให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นจำกบุคลำกรในองค์กำร อีกท่ังผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมคิด และส่งข้อมูล
ไปยังบุคลำกรในองค์กำรได้เป็นอย่ำงดี มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรกระตุ้นให้บุคลำกรเกิดแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของสถำนศึกษำได้ ควำมสำมำรถเหล่ำนี้อำจเป็นเพรำะ ผู้บริหำรมี
ระดับกำรศึกษำท่ีสูง และส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก จึงให้ควำมส ำคัญของกำร
ติดต่อส่ือสำรในกำรน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับนำยสุนทร 
แพงมี ท่ีกล่ำวว่ำ กำรส่ือสำรด้วยกำรพูดมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรบริหำรงำน ผู้บริหำรควรจะต้องท ำ
กำรพัฒนำศิลปะในกำรพูด ด้วยกำรเรียนรู้เพื่อทักษะในกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพเพื่อให้ตนเอง
สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีตนรู้หรือตนคิด น ำเสนอต่อหน้ำผู้อื่นได้อย่ำงมั่นใจ อีกท้ังผู้บริหำร
ต้องพูดจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ซึ่งกำรจูงใจนั้น เป็นท้ังศำสตร์และศิลป์ในกำร
พูด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของนำงสำวปัทมำ สำยสอำด เรื่องทักษะกำรติดต่อส่ือสำรของ
ผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ทักษะกำรติดต่อส่ือสำรของผู้บริหำรโรงเรียน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 1.4  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะด้ำนเทคนิค มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับท่ี 4 เพรำะ 
ผู้บริหำรมีควำมรู้  สำมำรถน ำควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำร น ำไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภำพอย่ำงตรงเป้ำหมำย และเป็นระบบ สำมำรถน ำวิธีกำร กระบวนกำรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงเป็นระบบและถูกต้อง และสำมำรถน ำกลยุทธ์ใหม่ ๆ มำใช้ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมพร้อมท้ังแนะน ำแนวทำงให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง ท้ังนี้อำจเนื่องมำจำกทักษะด้ำน
เทคนิค เป็นทักษะท่ีเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกิจกรรมเฉพำะอย่ำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไม่ว่ำจะ
เป็นวิธีกำร กระบวนกำร เทคนิค ต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน ซึ่งสอดคล้องกับเฮอร์ช่ี และบลันชำร์ด  
ท่ีอธิบำยว่ำ ทักษะด้ำนเทคนิค หมำยถึง ทักษะในกำรใช้ควำมรู้วิธีกำร เทคนิคท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนท่ี
ได้รับมอบหมำยเฉพำะอย่ำง ทักษะนี้มีควำมสัมพันธ์กับประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรศึกษำ และกำร
ฝึกอบรม เพื่อให้ก่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักด์ิ คงเท่ียง ได้กล่ำวถึง 
รูปแบบของกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค แบ่งไปตำม
งำน 4 งำน ดังต่อไปนี้ 1) ทักษะด้ำนเทคนิค ด้ำนงำนวิชำกำร 2) ทักษะด้ำนเทคนิค งำนด้ำนปกครอง 
3) ทักษะด้ำนเทคนิค งำนด้ำนธุรกำร 4) ทักษะด้ำนเทคนิค งำนด้ำนบริกำร ซึ่งแบ่งย่ อยออกเป็น  



  127 

7 ด้ำน คือ ด้ำนงำนโภชนำกำร ด้ำนงำนแนะแนว ด้ำนงำนพยำบำล ด้ำนงำนโสตทัศนศึกษำ ด้ำนงำน
อำคำรสถำนท่ี ด้ำนห้องสมุด และด้ำนงำนประชำสัมพันธ์และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน 
 1.5  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะกำรบริหำรเวลำ มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับท่ี 5 
เพรำะ เวลำเป็นส่ิงส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรบริหำรเวลำให้เกิดประโยชน์
อย่ำงสูงสุด ท ำให้สำมรถด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ ได้อย่ำงรำบรื่น และมีเวลำเพียงพอท่ีจะบริหำรจัดกำร
ส่ิงต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เวลำเป็นทรัพยำกรทำงกำรบริหำรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด และเป็นส่ิง
เดียวที่ไม่สำมำรถหำส่ิงหนึ่งส่ิงใดมำทดแทนเวลำได้ ดังนั้นผู้บริหำรท่ีประสบควำมส ำเร็จจะไม่ขำดตก
บกพร่องเรื่องกำรบริหำรเวลำ จนท ำให้องค์กำรเกิดควำมเสียหำยได้ กำรท ำงำนในแต่ละวันนั้นเวลำ
ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องบริหำรเวลำให้ดีท่ีสุด คุ้มค่ำมำกท่ีสุด แต่ยังมีสำเหตุและ
ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีท ำให้ผู้บริหำรเสียเวลำในกระบวนกำรบริหำรดังท่ี กอร์ตัน กล่ำวว่ำ กำรท่ีท ำให้
เสียเวลำในกระบวนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร มำจำกสำเหตุอันดับแรก คือ ขำดประสบกำรณ์หรือ
มีประสบกำรณ์น้อยมำก จึงท ำให้ท ำอะไรช้ำกว่ำผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ อันดับท่ีสองไม่
จัดระบบกำรใช้เวลำ ผู้บริหำรท่ีใช้เวลำได้ดีขึ้นหำกจัดระบบกำรใช้เวลำแล้ว กำรจัดท ำตำรำงกำรใช้
เวลำ หรือจดบันทึกเวลำ โดยจะก ำหนดควำมส ำคัญของงำนท่ีจะท ำว่ำงำนแต่ละอย่ำงควรใช้เวลำ
เท่ำใด ควรจะเริ่มท ำเมื่อใด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ได้วิจัยเกี่ยวกับ 
เรื่อง ปัจจัยรูปแบบกำรบริหำรเวลำของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรเวลำของรองผู้บริหำรกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 1.6  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะกำรวินิจฉัย มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับท่ี 6 เพรำะ 
ผู้บริหำรจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่ำง ๆ ของกำรตัดสินใจและมีควำมสำมำรถในกำร
วินิจฉัยส่ังกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง ผู้บริหำรระบุของเขตของปัญหำ แสวงหำและรวบรวมข้อมูล
พื้นฐำนของขอบเขตปัญหำ สำมำรถ วิเครำะห์สถำนกำรณ์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหำต่ำง ๆ ขององค์กำร 
สำมำรถน ำเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนรับทรำบปัญหำ และร่วมกันวินิจฉัยปัญหำ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน ยังเข้ำใจรูปแบบขององค์กำร และสำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ 
จุดเด่น จุดด้อย ปัญหำต่ำง ๆ ขององค์กำรได้ ซึ่งสอดคล้องกับ กิติมำ ปรีดีดิลก ท่ีกล่ำวไว้ว่ำ ผู้บริหำร
โรงเรียนย่อมมีบทบำทท่ีเป็นผลต่อควำมส ำเร็จ หรือประสิทธิภำพของงำนเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้นจึงถือว่ำ
ผู้บริหำรหรือผู้น ำจะต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม มีพฤติกรรมในกำรเป็นผู้น ำท่ีถูกต้อง และเหมำะสม 
เพรำะควำมส ำเร็จของงำนทุกด้ำนขององค์กำรขึ้นอยู่กับผู้น ำหรือผู้บริหำร ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยส่ังกำรหรือ
ตัดสินใจแก้ปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยส่ังกำรไม่ให้เกิด
ควำมขัดแย้ง  ซึ่งสอดคล้องกับ ถวิล เกื้อกูลวงศ์ ให้ควำมเห็นว่ำ ทักษะบุคคลได้แก่ควำมสำมำรถและ
กำรใช้ดุลพินิจวินิจฉัยในกำรท ำงำนร่วมกันกับบุคคลอื่น หรือโดยบุคคลอื่น (หลักมนุษยสัมพันธ์) 
รวมทั้งกำรเข้ำใจเรื่องกำรจูงใจขององค์กำร  
 1.7  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะกำรตัดสินใจ มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับท่ี 7 ล ำดับ
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สุดท้ำย อำจเป็นเพรำะ กำรตัดสินใจมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนในทุกองค์กำร ผู้บริหำรมีควำม
เข้ำใจในควำมส ำคัญของกำรตัดสินใจและมีหลักกำรในกำรตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสมถูกต้อง และเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ ผู้บริหำรรับรู้ถึงข้อดี และข้อด้อยของกำรตัดสินใจ
เรื่องนั้น ๆ โดยตัดสินใจเลือกวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม แก้ไขหรือปรับปรุงกำร
ตัดสินใจทันทีเมื่อพบข้อผิดพลำดจำกำกรตัดสินใจ หรือข้อผิดพลำดนั้น ๆ เกิดขึ้น ผู้บริหำรต้อง
แสวงหำทำงเลือกหลำย ๆ ทำงในกำรแก้ปัญหำกำรค้นหำปัญหำตำมแนวทำงต่ำง ๆ ท่ีมีมำกกว่ำหนึ่ง
หรือสองแนวทำง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กริฟฟิน กล่ำวไว้ว่ำ ทักษะกำรตัดสินใจ (decision-
making skills) คือ ทักษะของผู้บริหำรในกำรรับรู้ถึงปัญหำ ก ำหนดปัญหำ จำกนั้นจึงพิจำรณำเลือก
วิธีกำรในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมกับปัญหำนั้นเมื่อมองเห็นโอกำสจะหำประโยชน์จำกโอกำสท่ี
เห็นเพื่อพัฒนำองค์กำร ซึ่งสอดคล้องกับ แกรี่ เดสส์ เลอร์ กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำรตัดสินใจไว้เป็น 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรระบุปัญหำเริ่มต้นด้วยผู้มีหน้ำท่ีตัดสินใจจะต้องวิเครำะห์และระบุปัญหำอย่ำง
ถูกต้องจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนได้ ถ้ำก ำหนดปัญหำผิดพลำด ขั้นตอนต่อ ๆ ไปก็ย่อม
ผิดพลำดตำมมำด้วย 2) กำรพัฒนำทำงเลือก ในกำรตัดสินใจท่ีดีนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องมีทำงเลือก
หลำยทำงในแต่ละทำงเลือกจะต้องมีคุณภำพท่ีสำมำรถน ำมำปฏิบัติให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์ได้ 3) 
กำรวิเครำะห์ทำงเลือก หมำยถึง เมื่อมีทำงเลือกหลำยทำงแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ทำงเลือกท่ี
มีอยู่หลำยทำงโดยกำรใช้เทคนิคต่ำง ๆ  เข้ำช่วย เช่น ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน 
และ 4) ท ำกำรตัดสินใจ หมำยถึง กำรตัดสินใจอย่ำงเด็ดขำดภำยหลังจำกได้วิเครำะห์อย่ำงละเอียดใน
เรื่องต่ำง ๆ แล้วจึงท ำกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลเช่นกัน 
 2.  จำกผลกำรวิจัยท่ีพบว่ำวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัย
ท่ีต้ังไว้ว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
โดยภำพรวมอยู่ ท่ีระดับปำนกลำง  ท้ังนี้เพรำะ บุคลำกรของสถำนศึกษำท่ีเปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน มุ่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อผลส ำเร็จของผู้เรียน 
และสถำนศึกษำ ท ำให้บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ มีควำมมุ่งมั่น ให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ นอกจำกนี้บุคลำกรของสถำนศึกษำยังตระหนักได้ว่ำกำรท ำงำนเพื่อมุ่งผลส ำเร็จท่ียิ่งใหญ่
นั้น ไม่สำมำรถท ำคนเดียวได้ ท ำให้บุคลำกรมีควำมร่วมมือ ร่วมใจในกำรท ำงำนร่วมกันในกำร
แก้ปัญหำ ร่วมกันคิด ร่วมกันท ำ และร่วมกันตัดสินใจ พร้อมท้ังมีกำรเอำใจใส่ควำมเป็นอยู่ มีคำมเอื้อ
อำทรแก่บุคลำกรโดยส่วนตัวและส่วนรวม ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน มีกำร
ยอมรับ เห็นคุณค่ำของกำรแสวงหำแนวคิดท่ีท ำให้เกิดกำรพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำร
ให้กำรยอมรับแก่ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มีกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรในบำงสถำนกำรณ์ท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกของควำมเป็นเจ้ำของโรงเรียน มีส่วนร่วมในกำร
เป็นเจ้ำของโรงเรียนแสดงเจตจ ำนงในกำรช่วยเหลือและพัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนอย่ำงแท้จริง  
มีควำมเช่ือมั่นในควำมซื่อสัตย์ ท้ังในค ำพูดกำรกระท ำของบุคลำกร นอกจำกนี้ยังมีควำมคำดหวังใน
มำตรฐำนของงำน และคุณภำพของบุคลำกรอย่ำงสูง เช่ือมั่นว่ำบุคลำกรในโรงเรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำน และเช่ือมั่นว่ำกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีระหว่ำงสมำชิกในโรงเรียนจะช่วยให้เกิดก ำร
พัฒนำอย่ำงกว้ำงไกล มีกำรให้ควำมไว้วำงใจในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรใน
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โรงเรียนสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม จึงท ำให้วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 อยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ  
จตุพร วิริยำนุภำพ ได้ศึกษำเรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ ในสังกัด
เทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1 พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ 
ในสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของสุภำวดี ล ำเจียกมงคล ได้ศึกษำเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนกับกำรบริหำรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 พบว่ำ วัฒนธรรมโรงเรียนกับกำรบริหำรโรงเรียนในสังกัด
เทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นท่ี 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่
ในระดับมำกทุกด้ำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง ได้ศึกษำเรื่อง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงวัฒนธรรมองค์กำรกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2 ผลกำรวิจัยพบกว่ำ ระดับ
วัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กัญญ์ภัคญำ ภัทรไชยอนันท์ ได้ศึ กษำวิจัย  
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำรของคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
เมื่อเรียงล ำดับตำมค่ำมัชฌิมเลขคณิตเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉล่ียจำก
มำกไปหำน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรยอมรับ ด้ำนเป้ำประสงค์ขององค์กำร ด้ำนควำมมีคุณภำพ ด้ำนควำม
เอื้ออำทร ด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้ำนกำรตัดสินใจและด้ำนควำมไว้วำงใจ และสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ วัลลภ บุตรเกตุ ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กำรกับควำมสุขในกำรท ำงำนของครูใน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 พบว่ำ วัฒนธรรมองค์กำร สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก  
 3.  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร ด้ำนทักษะกำรบริหำรเวลำ และ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 8 ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีทักษะกำรบริหำรเวลำท่ีดีเยี่ยม 
สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงด้ำนเวลำ จัดสรรกำรท ำงำน ซึ่งจะจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของงำน 
เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม งำนใดควรเร่งท่ีจะท ำก่อน งำนใดสำมำรถเล่ือน
ออกไปได้โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพของงำนลดลงหรือมีผลเสียต่อระดับองค์กำร ส่งผลให้กระบวนกำร
ท ำงำนเป็นไปอย่ำงดีเยี่ยม และเหมำะสม ท ำให้สำมำรถด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ ได้อย่ำงรำบรื่น และมี
เวลำเพียงพอท่ีจะบริหำรจัดกำรส่ิงต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพรำะเวลำนั้นเป็นส่ิงส ำคัญ และ
เป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถหำส่ิงใดมำทดแทนได้ ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กำรในสถำนศึกษำ มีระบบกำร
จัดกำรทำงด้ำนกำรบริหำรเวลำท่ีดี มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ในวัฒนธรรมองค์กำรสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวิวัฒน์ บุญยง ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง 
ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในจังหวัดนครปฐม 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
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 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำงำนของบุคลำกรในสถำนศึกษำ โดยจ ำเป็นต้อง
อำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกันภำยในองค์กำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรติดต่อประสำนงำน กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และ
ผู้บริหำรแสดงควำมจริงใจในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชำ  
ท ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคลำกรในสถำนศึกษำ เกิดควำมรัก ควำมเคำรพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลท่ีดีในสถำนศึกษำ ส่งผลให้วัฒนธรรมองค์กำรในสถำนศึกษำเกิดควำมเข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
ภำยในองค์กำร เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี สำมำรถท ำงำนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรในองค์กำรและ
นอกองค์กำรได้ดีเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของธนพร มำกระจัน ได้ศึกษำวิจัย เรื่อง ทักษะกำร
บริหำรกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพของผู้บริหำรในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 โดยรวมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 
 และแม้ว่ำ ผลกำรวิเครำะห์จะท ำให้พบว่ำ มีทักษะเพียง 2 ตัวคือ 1) ทักษะกำรบริหำรเวลำ 
และ 2) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 แต่อย่ำงไรก็ดี ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรให้มี
ประสิทธิภำพ ผู้บริหำรก็ไม่สำมำรถท่ีจะละเลย ทักษะทำงด้ำนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็น ทักษะด้ำน
เทคนิค ทักษะกำรวินิจฉัย ทักษะกำรติดต่อส่ือสำร ทักษะกำรตัดสินใจ และทักษะกำรคิดรวบยอด 
ท้ังนี้เพรำะ เมื่อพิจำรณำผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ท้ัง 7 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย 
ทักษะด้ำนเทคนิค ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ทักษะกำรคิดรวบยอด ทักษะกำรวินิจฉัย ทักษะ
ติดต่อส่ือสำร และทักษะกำรตัดสินใจ และ ทักษะกำรบริหำรเวลำ ก็พบว่ำทักษะทุกทักษะมี
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะท่ีคล้อยตำมกัน ไปในทิศทำงเดียวกัน เมื่อทักษะด้ำนหนึ่งได้รับกำรพัฒนำเพิ่ม
มำกขึ้น ทักษะด้ำนอื่น ๆ ก็จะได้รับกำรพัฒนำให้เพิ่มข้ึนมำกด้วย เช่นกัน ดังนั้นผู้บริหำรจึงจ ำเป็นต้อง 
ตระหนัก เห็นควำมส ำคัญ และพัฒนำทักษะต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทุกด้ำนควบคู่กันไป เพื่อเป็นผู้บริหำรท่ีดี  
มีองค์ควำมรู้ และสมบูรณ์ สำมำรถบริหำรงำน น ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และด้ำนทักษะกำรบริหำรเวลำมี
ค่ำมัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่ำด้ำนอื่น ๆ และวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ด้ำนกำรยอมรับ และด้ำนกำรเอื้ออำทร มีค่ำมัชฌิมเลขคณิตน้อย
กว่ำด้ำนอื่น ๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ัวไป และข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.  ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญกับทักษะกำรบริหำรเวลำ และกำรพัฒนำทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเช่ือมั่นท่ีดีต่อตัวผู้บริหำรและบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ เปิดโอกำสให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็น ยอมรับฟัง พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำร
ท ำงำนของแต่ละคน และสร้ำงผลงำน พร้อมกับเสริมแรงเพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี
เกิดขึ้นในองค์กำร 
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 2.  ผู้บริหำรควรเข้ำร่วมประชุม อบรมสัมมนำ พัฒนำและเพิ่มทักษะกำรบริหำร กำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ เพื่อศักยภำพของผู้บริหำร ให้ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพทำงกำรบริหำรเพิ่มขึ้นมำกท่ีสุด 
 3.   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ควรมีกำรจัดกำรอบรม หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกำร
บริหำร เพิ่มทักษะต่ำง ๆ ส ำหรับกำรเป็นผู้บริหำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ศักยภำพ และประสบกำรณ์
ของผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหำรเกิดกำรพัฒนำตนเองมำกยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 เพื่อเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทำงในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
 1.  ควรศึกษำทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดอื่น เพื่อเรียนรู้กระบวนกำรจัด
กำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
 2.  ควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 
 3.  ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำร 
 4.  ควรศึกษำวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำสังกัดอื่น 
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และรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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 (ส ำเนำ) 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. ดร.ขัตติยะ  ด้วงส ำรำญ 

วุฒิกำรศึกษำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

2. ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำรประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 
 
3. ดร.ศุภำกร  เมฆขยำย 
วุฒิกำรศึกษำ ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำบริหำรกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองรีประชำนิมิต 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 
4. นำงอรญำ  เทพำสถิต 
วุฒิกำรศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต วิชำเอกภำษำไทย 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 
5. นำงสำวสุนีย์ โพธิ์กำวิล 
วุฒิกำรศึกษำ   ครุศำสตรบัณฑิต วิชำเอกคณิตศำสตร์ 
ต ำแหน่ง        ครูค.ศ. 2 วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
          โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
สรุปแบบตรวจควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  145 

สรุปแบบตรวจควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
 

ตอนที่ 1 ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

ทักษะด้ำนเทคนิค 

1 
ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำใจเทคนิค
วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรบริหำร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

2 

ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถเลือกใช้
เครื่ องมือ และเทคนิควิธีกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

3 

ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถ แนะน ำ
แนวทำง ให้ ผู้ ใ ต้บั ง คับบัญชำ
ปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

4 

ผู้ บ ริ ห ำ ร รู้ ขั้ น ต อ น ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนท่ีมอบหมำยให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

5 

ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ังภำยใน 
และภำยนอกองค์กำร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

6 

ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำร เข้ำใจ 
และจูงใจบุคคลให้ท ำงำนร่วมกัน
ได้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

7 

ผู้ บ ริ ห ำ รท ำ ง ำน ร่ ว มกั บ ผู้ ใ ต้ 
บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน และ
บุคลำกรระดับสูงขององค์กำรได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

8 
ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับ
บุคคลภำยนอกองค์กำรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด 

9 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงนำมธรรม 
คิดวิเครำะห์ เข้ำใจกำรท ำงำน 
และสภำพแวดล้อมโดยรวมของ
องค์กำรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

10 

ผู้บริหำรเข้ำใจส่วนประกอบทุก
ส่วนขององค์กำรในภำพรวม 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

11 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ 
และสำมำรถใช้ภำพรวมของ
องค์กำรมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ทักษะกำรวินิจฉัย 

12 

ผู้บริหำรสำมำรถมองเห็นแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำท่ีเหมำะสมของ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

13 
ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
ท่ีเกิดขึ้นภำยในองค์กำรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

14 

ผู้ บ ริ ห ำ ร ศึกษำสภำพปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำ และหำ
แนวทำงแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

ทักษะติดต่อสื่อสำร 

15 

ผู้ บ ริ ห ำ ร ส ำ ม ำ ร ถ ถ่ ำ ย ทอ ด
ควำมคิด และข้อมูลต่ำง ๆ สู่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

16 

ผู้ บ ริ ห ำ รสำมำรถ ส่ือ ส ำ ร ใ ห้
บุ ค ล ำ ก ร  เ ข้ ำ ใ จ แ ละ ท ร ำ บ
เป้ำหมำยท่ีคำดหวังได้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

17 

ผู้บริหำรสำมำรถประสำนงำนกับ
เพื่อนร่วมงำน เพื่อสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันได้ 

 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

ทักษะกำรตัดสินใจ 

18 
ผู้บริหำรสำมำรถ ตัด สิน ใจไ ด้
ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

19 
ผู้ บ ริ ห ำ ร ส ำ ม ำ ร ถ ป ร ะ เ มิ น 
วิเครำะห์แนวทำงกำรตัดสินใจได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

ทักษะกำรบริหำรเวลำ 

20 

ผู้บริหำรสำมำรถยอมรับควำม
ผิดพลำดในกำรตัดสินใจของ
ตนเองได้ และแก้ไขปรับปรุงกำร
ตัดสินใจทันที 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

21 
ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนกำร
ท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

22 
ผู้บริหำรสำมำรถจัดล ำดับควำม 
ส ำคัญของงำนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

23 

ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำน
ให้ผู้รับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม
กับเวลำและควำมจ ำเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

5 

ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท้ังภำยใน 
และภำยนอกองค์กำร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

6 

ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำร เข้ำใจ 
และจูงใจบุคคลให้ท ำงำนร่วมกัน
ได้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

7 

ผู้ บ ริ ห ำ รท ำ ง ำน ร่ ว มกั บ ผู้ ใ ต้ 
บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน และ
บุคลำกรระดับสูงขององค์กำรได้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

8 
ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับ
บุคคลภำยนอกองค์กำรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด 

9 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงนำมธรรม 
คิดวิเครำะห์ เข้ำใจกำรท ำงำน 
และสภำพแวดล้อมโดยรวมของ
องค์กำรได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

10 
ผู้บริหำรเข้ำใจส่วนประกอบทุก
ส่วนขององค์กำรในภำพรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

11 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ 
และสำมำรถใช้ภำพรวมของ
องค์กำรมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 

24 

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ มี ก ำ ร ก ำ ห น ด
เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำรของ
สถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 

+1 0 +1 +1 +1 5 0.8 สอดคล้อง 

25 

สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำร
ด ำ เ นิ น ง ำน ใน ร ะ ย ะ ย ำ ว  ท่ี
สอดคล้องกับ เป้ ำหมำยข อง
สถำนศึกษำ 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.8 สอดคล้อง 

26 

ผู้บริหำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกรอย่ำงชัดเจน เกี่ยวกับ
เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

27 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

28 

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
บุ คลำกร ไ ด้รั บกำรสนับสนุน 
เข้ำถึงข้อมูล และทรัพยำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

29 

ผู้บริหำรมี ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับ
ศักยภำพของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

กำรตัดสินใจ 

30 

สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับ
หลักกำรกระจำยอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

31 
สถำนศึกษำมีหลักกำร และมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

32 
สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกร
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 



  150 

ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 

33 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำบุคลำกร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

34 

สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมส ำคัญ
แก่บุคลำกร ในฐำนะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์กำร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

35 

ผู้ บ ริ ห ำ ร ท ำ ใ ห้ บุ ค ล ำ ก ร มี
ควำมรู้ สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของ
สถำนศึกษำ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

ควำมไว้วำงใจ และควำมเชื่อม่ัน 

36 

สถำนศึกษำมีควำมเชื่ อมั่นว่ ำ
บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีที่สุด เพื่อ
สถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

37 
สถำนศึกษำมีควำมมั่นใจในตัว
บุคลำกรว่ำมีควำมช ำนำญในกำร
ตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

38 
สถำนศึกษำเช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น 
ควำมพยำยำม และควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ควำมเป็นเลิศ 

39 

สถำนศึกษำให้ควำมส ำ คัญกับ
มำตรฐำน และควำมมุ่งหวังใน
ระดับสูง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

40 

สถำนศึกษำสร้ำงบรรยำกำศกำร
ท ำงำนท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้พัฒนำ
ของบุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

41 

สถำนศึกษำสร้ำงทัศนคติกำร
ปฏิบัติงำนท่ีดีให้กับบุคลำกรทุก
คน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

กำรยอมรับ 

42 
สถำนศึกษำสนับสนุนและให้กำร
ส่งเสริม กำรสร้ำงนวัตกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

43 

สถำนศึกษำให้รำงวัลผลตอบแทน 
และกำรยอมรับ บุคลำกรและ
นักเรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

44 

สถำนศึกษำให้กำรยอมรับกับกำร
ลงทุนกับกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรในองค์กำร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ควำมเอื้ออำทร 

45 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำ คัญกับ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ ของบุคลำกร 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 

46 
บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ
ร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

47 

สถำนศึกษำให้ควำมส ำ คัญกับ
ควำมสนใจในกำรพัฒนำด้ำน
วิชำชีพของบุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ควำมซ่ือสัตย์ 

48 
บุคลำกรให้ควำมส ำคัญในกำร
ประพฤติปฏิบั ติตนด้วยควำม
ซื่อสัตย ์

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

49 
บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบ
ร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

50 

บุคลำกรเห็นคุณค่ำของควำม
มุ่งมั่น ต้ังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
อย่ำงเต็มศักยภำพ และด้วยควำม
ซื่อสัตย ์

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

ควำมหลำกหลำย 

51 
สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญใน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

52 
สถำนศึกษำยอมรับควำมแตกต่ำง
ในปรัชญำควำมเช่ือ และวิธีกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

53 
สถำนศึกษำยอมรับว่ำ บุคลำกร 
และผู้เรียน มีควำมแตกต่ำงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อ ตัวแปรที่ศึกษำ 
คะแนนควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ รวม IOC ควำมหมำย 
5 4 3 2 1 

54 
สถำนศึกษำส่งเสริมให้บุคลำกร มี
ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับเปล่ียน
วิธีกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 1.0 สอดคล้อง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

รำยชื่อโรงเรียนที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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(ส ำเนำ) 
 
 

 
     94 
 

 
 

 
 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
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รำยชื่อสถำนศึกษำที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
 
สถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 
จ ำนวน 10 โรงเรียน มีดังนี ้
 1.  โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 
 2.  โรงเรียนรำชินีบูรณะ 
 3.  โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม  
 4.  โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยำ 
 5.  โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม 
 6.  โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ 
 7.  โรงเรียนบำงเลนวิทยำ 
 8.  โรงเรียนสถำพรวิทยำ 
 9.  โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ 
 10.  โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก  ง 
ผลกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย  
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Reliability 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.979 54 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

A01 230.33 658.161 .568 .979 

A02 230.30 656.976 .594 .979 

A03 230.23 651.357 .694 .979 

A04 230.17 653.937 .607 .979 

A05 230.17 645.937 .784 .979 

A06 230.23 642.875 .779 .979 

A07 230.33 644.023 .774 .979 

A08 230.23 637.082 .837 .979 

A09 230.30 637.252 .889 .979 

A10 230.40 642.179 .800 .979 

A11 230.20 639.959 .847 .979 

A12 230.33 635.747 .816 .979 

A13 230.40 637.903 .822 .979 

A14 230.37 638.585 .834 .979 

A15 230.37 637.275 .865 .979 

A16 230.23 641.564 .860 .979 
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A17 230.37 644.999 .810 .979 

A18 230.43 640.875 .765 .979 

A19 230.47 634.120 .858 .979 

A20 230.37 636.171 .851 .979 

A21 230.40 638.731 .768 .979 

A22 230.40 638.869 .839 .979 

A23 230.27 643.926 .805 .979 

B24 230.17 658.420 .519 .979 

B25 230.10 661.886 .451 .980 

B26 230.27 651.995 .747 .979 

B27 230.10 655.886 .658 .979 

B28 230.27 656.685 .660 .979 

B29 230.33 651.747 .714 .979 

B30 230.30 659.321 .578 .979 

B31 230.23 656.461 .657 .979 

B32 230.27 651.306 .704 .979 

B33 230.03 654.585 .708 .979 

B34 230.13 651.154 .746 .979 

B35 230.10 650.921 .692 .979 

B36 230.17 653.799 .665 .979 

B37 230.23 650.737 .777 .979 

B38 230.13 658.740 .633 .979 

B39 230.27 655.168 .643 .979 

B40 230.27 653.444 .699 .979 

B41 230.30 657.390 .581 .979 

B42 230.10 667.197 .306 .980 

B43 230.27 657.030 .492 .979 

B44 230.33 656.989 .607 .979 

B45 230.33 659.195 .533 .979 

B46 230.13 658.257 .522 .979 

B47 230.07 662.685 .424 .980 

B48 230.17 663.247 .462 .979 

B49 230.17 660.351 .575 .979 

B50 230.03 660.792 .557 .979 

B51 230.30 659.597 .508 .979 

B52 230.23 656.254 .664 .979 

B53 230.30 660.907 .464 .979 

B54 230.40 660.938 .336 .980 
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ภำคผนวก จ 
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

และรำยชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
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(ส ำเนำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 
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รำยชื่อสถำนศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 
จ ำนวน 48 โรงเรียน มีดังนี ้

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์ 25 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ 26 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ 
4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี 27 โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต 
5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 28 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 29 โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม 
7 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 30 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
8 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 31 โรงเรียนพระแท่นดงรงัวิทยาคาร 
9 โรงเรียนหนองโพวิทยา 32 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
10 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 33 โรงเรียนวิสุทธรังษ ี
11 โรงเรียนสายธรรมจันทร ์ 34 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารงุ 
12 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 35 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 36 โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รงัสรรค์ 
14 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 37 โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง 
15 โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
16 โรงเรียนคุรุราษฎร์รงัสฤษฏ์ 39 โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 
17 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 40 โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม 
18 โรงเรียนช่องพรำนวิทยำ 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
19 โรงเรียนเนกขัมวิทยำ 42 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ ์
20 โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัย 43 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
21 โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา 44 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
22 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 45 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
23 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 46 โรงเรียนประชามงคล 
  47 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  48 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
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แบบสอบถำมเพือ่กำรวิจัย 

เร่ือง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

............................................................. 
 

ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

 1.  แบบสอบถำมฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับ
กำรวิจัย เรื่อง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ซึ่งข้อมูลท่ีได้จำกควำมคิดเห็นของท่ำนมีค่ำอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรวิจัยนี้ ข้อมูลท่ีท่ำนตอบถือเป็นควำมลับ และขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน
หรือสถำนศึกษำของท่ำนแต่ประกำรใด โดยผู้วิจัยจะน ำไปวิเครำะห์ในภำพรวม ดังนั้นข้อเท็จจริงใน
กำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนจะช่วยให้กำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้บรรลุผลและเกิดประโยชน์  
จึงขอควำมกรุณำโปรดตอบให้ครบถ้วนทุกข้อตำมควำมเป็นจริง 

 2.  แบบสอบถำมฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  ตอนท่ี 2  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 

  ตอนท่ี 3  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
 3.  ผู้ตอบแบบสอบถำมสถำนศึกษำละ 3 คน ประกอบด้วย 

  1)  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน 

  2)  หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 คน 

  3)  ครูผู้สอน จ ำนวน 1 คน 

 4.  เพื่อควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมฉบับนี้ โปรดใส่เครื่องหมำย  หน้ำค ำตอบท่ีท่ำน
เลือกตำมควำมจริง และขอควำมกรุณำตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อ โดยแบบสอบถำมฉบับนี้ ใช้
ส ำหรับกำรวิจัยเท่ำนั้น กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีผลกระทบต่อท่ำนแต่อย่ำงใด และข้อมูลท่ีได้จำก
กำรตอบแบบสอบถำมนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรวิจัยครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือ และควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรตอบ
แบบสอบถำมเป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 
 

                   นำงสำวภัทร์ธีรำ  วงษำวดี 
            นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

           ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 

 

แบบสอบถำมเพือ่กำรวิจัย 
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เร่ือง ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 1  :  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง [  ] หน้ำข้อควำมท่ีตรงกับสถำนภำพของท่ำน 
 

ข้อ สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
[  ]   ชำย 
[  ]   หญิง 

 
[  ]  1 

 
2 อำยุ 

[  ]   อำยุ  20-30 ปี 
[  ]   อำยุ  31-40 ปี 
[  ]   อำยุ  41-50 ปี 
[  ]   อำยุ  51 ปีขึ้นไป 

 
[  ]  2 

 

3 วุฒิกำรศึกษำ 
[  ]   ปริญญำตรี 
[  ]   ปริญญำโท 
[  ]   ปริญญำเอก 
[  ]   อื่น ๆ (โปรดระบุ .....................................................................) 

 
[  ]  3 

 

4 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
[  ]   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
[  ]   หัวหน้ำงำน หรือหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
[  ]   ครู 

 
[  ]  4 

 

5 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน 
[  ]   1-5 ปี 
[  ]   6-10 ปี 
[  ]   11-15 ปี 
[  ]   16-20 ปี 
[  ]   21-25 ปี 
[  ]   26-30 ปี 
[  ]   31 ปีขึ้นไป 

 
[  ]  5 
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ตอนที่ 2  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 

ค ำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนเพียงช่องเดียว โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
  ระดับ  5   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ระดับ  4   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก 
  ระดับ  3   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรอยู่ในระดับปำนกลำง 
  ระดับ  2   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  1   หมำยถึง  ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ทักษะด้ำนเทคนิค 

1 
ผู้บริหำรสำมำรถเข้ำใจเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ  
ในกำรบริหำร 

     
[  ]  6 

2 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถเลือกใช้เครื่องมือ และ
เทคนิควิธีกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

     
[  ]  7 

3 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถ แนะน ำแนวทำงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 

     
[  ]  8 

4 
ผู้บริหำรรู้ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนท่ีมอบหมำย
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

     
[  ]  9 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

5 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลท้ังภำยใน และภำยนอกองค์กำร 

     
[  ]  10 

6 
ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำร เข้ำใจ และจูงใจบุคคล
ให้ท ำงำนร่วมกันได้ 

     
[  ]  11 

7 
ผู้บริหำรท ำงำนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อน
ร่วมงำน และบุคลำกรระดับสูงขององค์กำรได้ 

     
[  ]  12 

8 
ผู้บริหำรสำมำรถท ำงำนร่วมกับบุคคลภำยนอก
องค์กำรได้ 

     
[  ]  13 

ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด 

9 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงนำมธรรม คิดวิเครำะห์ 
เข้ำใจกำรท ำงำน และสภำพแวดล้อมโดยรวมของ
องค์กำรได้ 

     

[  ]  14 

10 
ผู้บริหำรเข้ำใจส่วนประกอบทุกส่วนขององค์กำร
ในภำพรวม 

     
[  ]  15 
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ข้อ ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำร 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

11 

ผู้บริหำรสำมำรถคิดเชิงกลยุทธ์ และสำมำรถใช้
ภำพรวมขององค์กำรมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

     

[  ]  16 

ทักษะกำรวินิจฉัย 

12 
ผู้บริหำรสำมำรถมองเห็นแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ี
เหมำะสมของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

     
[  ]  17 

13 
ผู้บริหำรสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ท่ีเกิดขึ้นภำยใน
องค์กำรได้ 

     
[  ]  18 

14 
ผู้บริหำรศึกษำสภำพปัญหำ ค้นหำสำเหตุของ
ปัญหำ และหำแนวทำงแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้ 

     
[  ]  19 

ทักษะติดต่อสื่อสำร 

15 
ผู้บริหำรสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิด และข้อมูล
ต่ำง ๆ สู่ผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     
[  ]  20 

16 
ผู้บริหำรสำมำรถส่ือสำรให้บุคลำกร เข้ำใจและ
ทรำบเป้ำหมำยท่ีคำดหวังได้ 

     
[  ]  21 

17 
ผู้บริหำรสำมำรถประสำนงำนกับเพื่อนร่วมงำน 
เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันได้ 

     
[  ]  22 

ทักษะกำรตัดสินใจ 

18 ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจได้ถูกต้อง      [  ]  23 

19 
ผู้บริหำรสำมำรถประเมิน วิเครำะห์แนวทำงกำร
ตัดสินใจได้ 

     
[  ]  24 

20 

ผู้บริหำรสำมำรถยอมรับควำมผิดพลำดในกำร
ตัดสินใจของตนเองได้ และแก้ไขปรับปรุงกำร
ตัดสินใจทันที 

     

[  ]  25 

ทักษะกำรบริหำรเวลำ 

21 
ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม 

     
[  ]  26 

22 ผู้บริหำรสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนได้      [  ]  27 

23 
ผู้บริหำรสำมำรถมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบได้
อย่ำงเหมำะสมกับเวลำและควำมจ ำเป็น 

     
[  ]  28 
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ตอนที่ 3  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 

ค ำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนเพียงช่องเดียว โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
  ระดับ  5   หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

  ระดับ  4   หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก 

  ระดับ  3   หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำอยู่ในระดับปำนกลำง 

  ระดับ  2   หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำอยู่ในระดับน้อย 

  ระดับ  1   หมำยถึง  วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 

24 
สถำน ศึกษำมี กำ รก ำหนด เป้ ำหมำย  กำร
ด ำเนินกำรของสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน 

     
[  ]  29 

25 
สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในระยะ
ยำว ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

     
[  ]  30 

26 
ผู้บริหำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรอย่ำง
ชัดเจน เกี่ยวกับเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ 

     
[  ]  31 

กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

27 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร 

     
[  ]  32 

28 

สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้รับกำร
สนับสนุน เข้ำถึงข้อมูล และทรัพยำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

     

[  ]  33 

29 
ผู้บริหำรมี ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับศักยภำพของ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 

     
[  ]  34 

กำรตัดสินใจ 

30 

สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรกระจำย
อ ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ  

     

[  ]  35 

31 
สถำนศึกษำมีหลักกำร และมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็น 

     
[  ]  36 

32 
สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพวกเขำ 

     
[  ]  37 
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ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถำนศึกษำ 

33 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร      [  ]  38 

34 
สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกร ใน
ฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กำร 

     
[  ]  39 

35 
ผู้บริหำรท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกถึงควำมเป็น
เจ้ำของสถำนศึกษำ 

     
[  ]  40 

ควำมไว้วำงใจ และควำมเชื่อม่ัน 

36 

สถำนศึกษำมีควำมเช่ือมั่นว่ำบุคลำกรทุกคนใน
สถำนศึกษำปฏิบั ติ งำนไ ด้อย่ ำง ดี ท่ี สุด เพื่ อ
สถำนศึกษำ และเพื่อผู้เรียน 

     

[  ]  41 

37 
สถำนศึกษำมีควำมมั่นใจในตัวบุคลำกรว่ำมีควำม
ช ำนำญในกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

     
[  ]  42 

38 
สถำนศึกษำเช่ือมั่น ในควำมมุ่งมั่น ควำมพยำยำม 
และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

     
[  ]  43 

ควำมเป็นเลิศ 

39 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำน และ
ควำมมุ่งหวังในระดับสูง 

     
[  ]  44 

40 
สถำนศึกษำสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้พัฒนำของบุคลำกร 

     
[  ]  45 

41 
สถำนศึกษำสร้ำงทัศนคติกำรปฏิบัติงำนท่ีดีให้กับ
บุคลำกรทุกคน 

     
[  ]  46 

กำรยอมรับ 

42 
สถำนศึกษำสนับสนุนและให้กำรส่งเสริม กำร
สร้ำงนวัตกรรม 

     
[  ]  47 

43 

สถำนศึกษำให้รำงวัล ผลตอบแทน และกำร
ยอมรั บ  บุ คลำกรและนั ก เ รี ยน ท่ีป ร ะ สบ
ควำมส ำเร็จ 

     

[  ]  48 

44 
สถำนศึกษำให้กำรยอมรับกับกำรลงทุนกับกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กำร 

     
[  ]  49 
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ข้อ วัฒนธรรมองค์กำรของสถำนศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

ควำมเอื้ออำทร 

45 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับชีวิตควำมเป็นอยู่ 
ของบุคลำกร 

     
[  ]  50 

46 
บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำร
ปฏิบัติงำน 

     
[  ]  51 

47 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับควำมสนใจในกำร
พัฒนำด้ำนวิชำชีพของบุคลำกร 

     
[  ]  52 

ควำมซ่ือสัตย์ 

48 
บุคลำกรให้ควำมส ำคัญในกำรประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยควำมซื่อสัตย์ 

     
[  ]  53 

49 
บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น รับผิดชอบร่วมกันในกำร
ปฏิบัติงำน 

     
[  ]  54 

50 
บุคลำกรเห็นคุณค่ำของควำมมุ่งมั่น ต้ังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มศักยภำพ และด้วยควำม
ซื่อสัตย ์

     

[  ]  55 

ควำมหลำกหลำย 

51 
สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

     
[  ]  56 

52 
สถำนศึกษำยอมรับควำมแตกต่ำงในปรัชญำควำม
เช่ือ และวิธีกำรท ำงำนของบุคลำกร 

     
[  ]  57 

53 
สถำนศึกษำยอมรับว่ำ บุคลำกร และผู้เรียน มี
ควำมแตกต่ำงกัน 

     
[  ]  58 

54 
สถำนศึกษำส่งเสริมให้บุคลำกร มีควำมยืดหยุ่น 
และกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 

     
[  ]  59 



 

ประว ัติผู้เขียน 
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ชื่อ-สกุล นางสาวภัทร์ธีรา  วงษาวด ี
วัน เดือน ปี เกิด 25 เมษายน 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
พ.ศ. 2557  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ. 2559  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 101 หมู ่1 ต าบลบ้านต้ิว  
อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์  
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