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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้

ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนที่มีสภาพที่แตกต่างกัน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        
จ านวน 41 แห่ง จ านวน 1,076 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูปของ Cohen. L.,Manion,L,& 
Morrison,K. (2011, p.147 ) สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  35 ข้อ มีค่าเฉลี่ยความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหว่าง 0.60 - 1.00 

และค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ คอน บราค (conbach’s alpha coefficient: α) เท่ากับ 0.98       การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ที  (t 
test for Independent Sample) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way  Analysis of Variance --
ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé  Test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผู้บริหารและครูที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน มีการรับรู้
ต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลางโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน   

3. ผู้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งผู้บริหารมีการรับรู้มากกว่าต าแหน่งครูโดยภาพรวม ด้านทักษะความคิดรวบยอดและ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
Abstract 

The purpose of this research was to study and compare administrative skills of school 
administrators. As perceived by administrators and teachers Central Bangkok Group Schools under Bangkok 



 
 
Metropolis, classified by gender, education level, position, work experience and size of schools with different 
conditions. 

The population used in this research is Administrators and teachers Central Bangkok Group 4 1 
schools in Bangkok, totaling 1,076 people. The sample size was determined by the finished table of Cohen. 
L., Manion, L, & Morrison, K. (2011 , p.147 )  simple random sampling. The instrument used in this research 
was a 5  level rating scale questionnaire consisting of 3 5  items with average content validity between        

0 . 6 0  -  1 . 0 0  and reliability by finding the coefficient FAA's Airport Brac (conbach's alpha coefficient: α)       
was 0 . 9 8  data analysis software packages. The statistics used in the research were percentage, mean, 
standard deviation. The t test for Independent Sample and one way analysis of variance (ANOVA) compare 
the differences of the average scores in pairs according to the Scheffé Test method. 
The results of the research showed that 

1. Administrators and teachers perceived the administrative skills of school administrators. Central 
Bangkok Group Schools under Bangkok In overall and in each level, at a high level 

2 .  Administrators and teachers with gender Education level The work experience and the size of 
the school are different. There is a perception of the administrative skills of school administrators. Central 
Bangkok Group, Schools under Bangkok Metropolitan By overview and each side No different 

3. Respondents in executive positions perceived more than teachers in general. Regarding concept 
skills and human relations were statistically significant different at the .05 level. 
 
บทน า 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งหวังให้การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปลูกฝังจิตส านึกที่ดี สามารถประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาที่ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายด้าน
ปฏิบัติและการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การปฏิวัติยุคดิจิทัลได้น าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 (Industry 4.0) กล่าวคือ เป็นการเติบโตแบบก้าว
กระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลได้อย่าง  อิสรเสรี และไร้พรมแดน โฉมหน้าของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์รอบใหม่จะเป็นยุคของระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายขยายเข้าไปสู่สถานที่ต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่สถานศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561   

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและริเริ่มงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
แต่สภาพปัญหาที่พบในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยผลการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่าระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นตัวชี้ วัดที่ส าคัญต่อทิศทางการด าเนินนโยบายทางการศึกษาและน าไป สู่การลงมือปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้  หากผู้บริหารมีทักษะการบริหารงาน ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือน าความรู้ไปศึกษาและเป็น



 
 
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและชุมชนท้องถ่ิน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพ
กลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพ
กลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านแตกต่างกัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขอบเขตดังน้ี 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่มีต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา กรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน คือ ทักษะความคิดรวบยอด ทักษะมนุษยสัมพันธ์และทักษะ
ทางเทคนิค 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จ านวน 1,076 คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Cohen. L.,Manion,L,& Morrison,K.  
( 2011, p.147 ) สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   -     ตัวแปรอิสระ (independent variable)  
            1. เพศ ได้แก ่ชาย หญิง 

2. ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
4. ประสบการณ์การท างาน ได้แก ่น้อยกว่า 6 ปี  6-10 ปี  มากว่า10-15 ปีและ 15 ปีข้ึนไป 
5 ขนาดโรงเรียน ได้แก่  ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

- ตัวแปรตาม (dependent variables) 
         1. ทักษะความคิดรวบยอด (conceptual skill) 
     2. ทักษะมนุษยสัมพันธ์ (human relation skill) 

     3. ทักษะทางเทคนิค (technical skill) 
 

 



 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง/กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารและ
ครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามแนวคิดของ Katz (1974, pp.60-61) ประกอบด้วย 3 ทักษะ ตาม
กรอบแนวคิด ดังน้ี 
      ตัวอิสระ (independent variables)                               ตัวแปรตาม (dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งการวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ได้ศึกษาและ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริ หารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและก าหนดระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยการสร้างเครื่องมือ แบ่งเป็น  3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามคือ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
ในการท างานและขนาดของโรงเรียน 
    ตอนที่ 2  แบบสอบถามทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่ม
กรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  3 ด้าน จ านวน 35 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด 
 
คุณภาพเคร่ืองมือ  

1. น าแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ น าค่าคะแนนในแต่ละข้อมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-objective Congruency: IOC) โดยค่า IOC รายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.6-1 ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่มีข้อที่ตัดทิ้งหรือปรับปรุง  

2. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .93 

3. จัดเก็บข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 คน   ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 
4. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม จากน้ันน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่มีต่อทักษะการบริหารงาน โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม 

   1.เพศ 
   2. ระดับการศึกษา 
   3.ต าแหน่ง 
   4. ประสบการณ์การท างาน 
   5 ขนาดโรงเรียน 

    
 

   1. ทักษะความคิดรวบยอด (conceptual skill) 
   2. ทักษะมนุษยสัมพันธ์ (human relation skill) 

   3. ทักษะทางเทคนิค (technical skill) 

  



 
 
 3. เปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริหารและครูทีเป็นตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ค่า t-test แบบ dependent แล้ว
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่เป็นตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใช้ค่า One Way Analysis of Variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าค่าคะแนนเฉลี่ย
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้การทดสอบด้วยวิธี Scheffe’s method 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพ
กลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในหัวข้อและตารางต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1 
 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร
และครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน  
รายการ �̅� SD ระดับ ล าดับ 
1. ด้านทักษะความคิดรวบยอด 
2. ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
3. ด้านทักษะทางเทคนิค 
             รวม 

4.15 
4.18 
4.20 
4.18 

.49 

.52 

.50 

.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
2 
1 

 จากตาราง 1 พบว่า ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.18 ,SD = .47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะทางเทคนิค  (�̅� = 4.20 ,SD = .50)  รองลงมา คือ ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์     
(�̅� = 4.18 ,SD = .52)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านทักษะความคิดรวบยอด (�̅� = 4.15 ,SD = .49) 
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการ 
ต าแหน่ง 

t P ผู้บริหาร          คร ู

�̅� SD �̅� SD 
1. ด้านทักษะความคิดรวบยอด 
2. ด้านทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
3. ด้านทักษะทางเทคนิค 
                        รวม 

4.45 
4.44 
4.39 
4.43 

.37 

.51 

.40 

.40 

 4.13 
4.16 
4.18 
4.16 

.49 

.52 

.50 

.47 

2.91 
2.39 
1.89 
2.56 

.00* 

.02* 

.06 

.01* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งผู้บริหารมีการรับรู้มากกว่าต าแหน่งครูโดยภาพรวม ด้านทักษะ
ความคิดรวบยอดและด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะทางเทคนิค ไม่พบ
ความแตกต่าง 
 



 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพ
กลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบประเด็นที่น่าสนที่ควรน ามาอภิปรายผลมี ดังน้ี 

1. การรับรู้ของผู้บริหารและครูที่มีต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ (กฎกระทรวง พ.ศ.2550, 29-35) 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
สถานศึกษาให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาตามกฎหมายก าหนด มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนจัดการศึกษา
อย่างอิสระของตัวสามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ มีเครื่องมือในการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารคุรุสภา (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, หน้า27-31) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นผู้น าวิชาชีพและมี
สมรรถนะความรู้ความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงน าไปสู่การจัดการและบริหารสถานศึกษาที่ดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงตระหนักและมีความพร้อมในตนเองเชิงทฤษฎีในระดับหน่ึงท าให้องค์ความรู้พร้อมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาอีกทั้งแนวทางประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการการบริหาร (ส านักทดสอบการการศึกษาแห่งชาติ, 2561 หน้า 16-21) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีผลการปฏิบัติงานตาม
ประกันคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา สิ่งเหล่าน้ีก าหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างดีความพยายามของผู้ท างานเพ่ือปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประสบ
ความส าเร็จตามมาตรฐานต่าง ๆ จึงผลักดันความสามารถทักษะต่าง ๆ ภายในของผู้บริหารออกใช้ในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา  สอดคล้องกับ อัจฉราวรรณ ป้องทองค า (2560) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน
ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  สอดคล้องกับการการศึกษาของ สุริยา ทองยัง (2558) ศึกษาทักษะผู้บริหารโรงเรียนวัด
ตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร  

2.  ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านทักษะทางเทคนิคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
น าหลักการทฤษฎีในการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่ง เพ็ญผกา กรวยทอง (2559,หน้า 23) กล่าวว่าทักษะทางเทคนิค
ถือเป็นความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ความช านาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงรวมถึงความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิควิธีการในการบริหารให้เกิดผลส าเร็จและสามารถแนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตาม (กฎกระทรวง, 2561, หน้า 3-5) โดยได้รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดประจ าทุกปีการศึกษา และส านัก
การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารแล้วน าผลการประเมินมาปรับพัฒนางานจนท าโรงเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานตามก าหนด ท าให้ผู้บริหารและครูรับรู้ถึงทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อัจฉราวรรณ ป้อง
ทองค า (2560) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  

3. ผู้บริหารและครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานและอยู่โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลางโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่
พบความแตกต่าง  ทั้งน้ีเพราะปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้บริหารและครูที่ได้รับการฝึกวิชาชีพที่มี
แนวคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันท าให้สามารถเข้าใจถึงการท างานของระบบประสานงานเป็นอย่างดี อีก
ทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการท างานในโรงเรียนนอกเหนือจากการสอนที่แตกต่างกันจนท าให้รับรู้ ทักษะการบริหารของ



 
 
ผู้บริหารศึกษาไม่แตกต่างกันและผู้บริหารมุ่งความส าเร็จขององค์การโดยอาศัยความสามารถทางความคิดและแก้ปัญหาสร้าง
ความร่วมมือและน าเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้าหมาย  กีรติกร  หนูตอ (2561, หน้า 23) ได้กล่าวถึงบทบาทใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนการจัดองค์การ ผู้บริหารต้องเข้าใจหลักของการเปลี่ยนแปลง มีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้บริหารเองได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  จึงท าให้ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานไม่พบความแตกต่าง สอดคล้องกับ อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2559) ศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  

4.ต าแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามต าแหน่งผู้บริหารมีการรับรู้มากกว่าต าแหน่งครูในภาพรวม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารก่อนด ารงต าแหน่งได้มีการสอบทดสอบความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและได้รับการฝึกอบรมทักษะ
ด้านการบริหารอยู่เสมออีกทั้งยังมีประสบการณ์การท างานท าให้มองเห็นถึงภาพรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษามากกว่า
ครู ตามกระทรวงศึกษาธิการ ( 2542 , หน้า 64-65) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ดูแล
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ก ากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายคุณภาพและมาตรฐานอีกทั้ง ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรต่าง ๆ จากท้องถ่ินมาใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับ อุษา แซ่เตียว. (2559, หน้า 18) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะรอบด้านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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