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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการ

รับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี               
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม      
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๐ ซึ่งส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๑๖๙ คน            
จากจ านวนประชากร ๒๙๐ คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน          
๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร              

ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๔.๐๒,           
S.D. = ๐.๒๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้                   

ด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๓๑๒) ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๒๙๘) ด้านเทคนิค อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๐) 
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๒. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการ
บริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี            
โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้          
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง                   
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

๓. ปัญหา อุปสรรคของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ ๑) ด้านเทคนิค ขาดการประยุกต์
ซ่อมแซมให้สามารถน าอุปกรณ์เก่ ากลับมาใช้ได้ใหม่  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในงานด้านอ่ืน ๆ              
๒) ด้านมนุษสัมพันธ์ มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีน้อย ๓) ด้านความคิดรวบยอด    
มีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานน้อย ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะ
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอ         
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ ๑) ด้านเทคนิค ควรจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์เก่าให้
สามารถน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้ ๒) ด้านมนุษสัมพันธ์ ควรจัดให้มีเวทีให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรีมากขึ้น ๓) ด้านความคิดรวบยอด ควรเปิดโอกาสให้เสนอแนวทางการสร้างสรรค์และ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มากขึ้นและแสวงหาแนวทางใหม่เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดียิ่งขึ้น
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Abstract 
The objectives of this research were: 1. to study the administration skills 

of the administrators according to the perception of personnel in Khlong-Sam                  
sub-district administration organization, Khlong Luang district of Pathum Thani 
province, 2. to compare the perception of personnel according to the administration 
skills of the administrators in Khlong-Sam sub-district administration organization, 
Khlong Luang district of Pathum Thani province and 3. to study problems, obstacles 
and skills development guidelines for the administrators according to the perception 
of personnel in Khlong-Sam sub-district administration organization, Khlong Luang 
district of Pathum Thani province.  

Methodology was the mixed methods: The quantitative research 
collected data with questionnaires with the reliability value at 0.900 that 169samples 
derived from 290 personnel in Khlong-Sam sub-district administration organization, 
Khlong Luang district of Pathum Thani province, analyzed data with frequency, 
percentile, mean, standard deviation, t-test and F-test, One way analysis of variance, 
ANOVA, testing hypothesis and paired variables with least significant difference, LSD. 
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The qualitative research collected data from 12 key informants by  in-depth 
interviewing and analyzed data by descriptive interpretation . 

Findings of the research were as follows: 
1. The administration skills of the administrators according to the 

perception of personnel in Khlong-Sam sub-district administration organization, 
Khlong Luang district of Pathum Thani province were at high level ( = 4.02,         
S.D = 0.251), Each aspect was also at high levels as: Conceptual skills of the 
administrators were at high level (  = 4.17, S.D = 0.312), Human skills of the 
administrators were at high level (  = 4.02, S.D = 0.298), Technical skills of the 
administrators were at high level (  = 3.85, S.D = 0.310) 

2. Comparison of the administration skills of the administrators according 
to the perception of personnel in Khlong-Sam sub-district administration organization, 
Khlong Luang district of Pathum Thani province, classified by personal data were that 
indicated that personnel with different age, educational level, job position and 
monthly income had different perceptions with statistically significant value of 0.01, 
accepting the research hypothesis. Meanwhile, the personnel with different gender 
did not have different perceptions, rejecting the research hypothesis. 

3. Problems and obstacles of the administration skills of the administrators 
according to the perception of personnel in Khlong-Sam sub-district administration 
organization, Khlong Luang district of Pathum Thani province were as follows:          
1) Technical skills, the administrators had lacked of repairing and appling old 
equipments to be able to reuse for benefits in other areas. 2) Human skills, the 
administrators had little opportunity for freedom of expression from personnel.           
3) Conceptual skills, the administrators had little creativity in work development.          
As for skills development guidelines of the administration skills of the administrators 
according to the perception of personnel in Khlong-Sam sub-district administration 
organization, Khlong Luang district of Pathum Thani province were as follows:            
1) Technical skills, the administrators should organize activities for the development 
of old equipment to be able to reuse for new benefits. 2) Human skills,                 
the administrators should provide occasion for personnel to free expression of 
opinions 3) Conceptual skills, the administrators should give opportunities to offer 
more creativity and development and to seek new ways to continually improve the 
work methods. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  สารนิพนธ์ เรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส าเร็จโดยได้รับความอนุเคราะห์ให้
ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดงความขอบคุณไว้   

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และรศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้
ค าปรึกษา แนะน าและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ตลอดจน         
ให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา จนกระท่ังสารนิพนธ์นี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, 
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุนและอาจารย์กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์ ที่กรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ คือ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์,       
รศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูรและ            
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีความถูกต้องและ         
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัยและ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองสามทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียน
และให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้   

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงมารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน            
ที่ได้อบรม สั่งสอน แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้  

พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศรส)                                                                         
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



ฉ 
 

 

สารบัญ  
 

   เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย      ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      ค 
กิตติกรรมประกาศ      จ 
สารบัญ      ฉ 
สารบัญตาราง      ฌ 
สารบัญแผนภาพ      ฏ 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้   ๒๙ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ๓๕ 
 ๒.๔ 

๒.๕ 
ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

๔๓ 
๔๕ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๐ 
   

 
 
 
 
 

 



ช 
 

 

 
 
 
บทที่ ๓ 

สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง                                                                                          
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

หน้า 

 ๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 
๓.๔ 

รูปแบบการวิจัย  
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๖๑ 
๖๒ 
๖๔ 
๖๗ 

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๘ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๐ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 

ของบุคลากร ฯ 
 

๗๓ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ 

การบริหารของผู้บริหาร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

๗๗ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะ 

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร 
  

๑๐๑ 
 ๔.๕ 

 
๔.๖ 

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับทักษะ 
การบริหารของผู้บริหาร 
องค์ความรู้ 
 

 
๑๐๒ 
๑๑๒ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 
๑๒๓ 

บรรณานุกรม  ๑๒๕ 
 

 



ซ 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
 เรื่อง             หน้า 
ภาคผนวก             ๑๓๑ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือวิจัย                 ๑๓๒ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม       ๑๓๘ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม          ๑๔๒ 
ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)      ๑๔๔ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย                  ๑๔๗ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ      ๑๔๙ 
ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย         ๑๖๒ 
ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย         ๑๖๘ 
ภาคผนวก ฌ ภาพถ่ายการสัมภาษณ์               ๑๗๑ 

ประวัติผู้วิจัย              ๑๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง  
   
ตารางท่ี 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๔.๑ 
๔.๒ 

 
๔.๓ 

 
๔.๔ 

 
๔.๕ 

 
๔.๖ 

 
๔.๗ 

 
๔.๘ 

 
 

๔.๙ 
 
 

๔.๑๐ 
 
 
 

 
แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับทักษะ 
แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากร
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ โดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากร
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ ด้านเทคนิค 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากร
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากร
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ ด้านความคิดรวบยอด 
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร  ฯ 
โดยจ าแนกตามเพศ 
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ 
โดยจ าแนกตามอายุ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านเทคนิค     
โดยจ าแนกตามอายุ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ โดยจ าแนกตามอายุ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านความคิด        
รวบยอด โดยจ าแนกตามอายุ 

หน้า 
๑๖ 
๒๕ 
๓๒ 
๔๙ 
๕๗ 
๗๑ 

 
๗๓ 

 
๗๔ 

 
๗๕ 

 
๗๖ 

 
๗๗ 

 
๗๘ 

 
 

๗๙ 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๑ 
 



ญ 
 

 

 
 

ตารางท่ี 
๔.๑๑ 

 
 

๔.๑๒ 
 

๔.๑๓ 
 
 

๔.๑๔ 
 
 

๔.๑๕ 
 

 
๔.๑๖ 

 
 

๔.๑๗ 
 

๔.๑๘ 
 
 

๔.๑๙ 
 
 

๔.๒๐ 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านภาพรวม   
โดยจ าแนกตามอายุ 
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านเทคนิค       
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด      
ของทั กษะการบริ หารของผู้ บ ริ ห าร ตามการรั บรู้ ขอ งบุ คลากร  ฯ             
ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้ บริหาร ตามการรับรู้ ของบุคลากร  ฯ  ด้ าน                 
ความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ โดยภาพรวม  
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านเทคนิค    
โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด      
ของทั กษะการบริ หารของผู้ บ ริ ห าร ตามการรั บรู้ ขอ งบุ คลากร  ฯ              
ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านความคิด   
รวบยอด โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

หน้า 
 
 

๘๒ 
 

๘๓ 
 
 

๘๔ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๖ 
 

๘๗ 
 
 

๘๘ 
 
 

๘๙ 
 
 

๘๙ 



ฎ 
 

 

 
 

ตารางท่ี 
๔.๒๑ 

 
 

๔.๒๒ 
 

๔.๒๓ 
 
 

๔.๒๔ 
 
 

๔.๒๕ 
 
 

๔.๒๖ 
 
 

๔.๒๗ 
 

๔.๒๘ 
 

๔.๒๙ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ โดยภาพรวม 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร ฯ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านเทคนิค      
โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด      
ของทั กษะกา รบริ หารของผู้ บ ริ ห ารตามการรั บรู้ ขอ งบุ คลากร  ฯ              
ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ ด้านความคิด   
รวบยอด โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ โดยภาพรวม           
โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ผลสรุปโดยรวมเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหาร ฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 
ปัญหา อุปสรรคของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หน้า 
 
 

๙๐ 
 

๙๑ 
 
 

๙๒ 
 
 

๙๔ 
 
 

๙๖ 
 
 

๙๘ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล้วนต้องอาศัย  
ทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Arts) ด้วยการประยุกต์ทั้งความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ใน    
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๑ ทั้งนี้ทักษะการบริหาร (Administration 
Skills) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นของผู้บริหารองค์การ (Administrator) ทุกระดับ กล่าวคือ ทักษะการบริหารเป็น
การประยุกต์เอาหลักการบริหารรวมกับศาสตร์และศิลป์ของศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดแผนงาน          
แนวทางการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้องค์การขับเคลื่อนไปได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน โดยส าหรับองค์การขนาดใหญ่จึงมีการบริหารงานตามระบบสายการ
บริหาร เพ่ือกระจายบทบาทความรับผิดชอบในส่วนงานด้านต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารแต่ละฝ่ายและแต่ละ
ระดับ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะอาศัยทักษะการบริหารทางด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
เป็นหลัก โดยเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมเพ่ือประเมินและตัดสินใจหรือก าหนดกลยุทธให้แก่องค์การ  

ทั้งนี้ทักษะด้านความคิดรวบยอดหรือ Conceptual Skills จึงเป็นหนึ่งในทักษะการบริหาร
ตามแนวคิด Three Type of Managerial Skills ของโรเบิร์ต แอล คาทซ์ (Robert L. Katz)            
ซึ่งประกอบด้วย ๑) ทักษะด้านเทคนิค หรือ Technical Skills เป็นทักษะส าหรับผู้บริหารระดับต้น       
ที่อาศัยความช านาญด้านวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ Human Skills เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลางขององค์การ เป็นความสามารถในการร่วมงานกับผู้อ่ืน การประสานงานกันและความสัมพันธ์
กันกับผู้อื่น (Human Relationship) และ ๓) ทักษะด้านความคิดรวบยอด หรือ Conceptual 

Skills คือ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวม การมี
วิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางขององค์การและการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งด้าน

                                                           
๑ ถวิล อรัญเวศ, การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://1th.me/m20J     

[๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


๒ 
 
กฎระเบียบ กติกา ทรัพยากร กรอบเวลาและงบประมาณ ซึ่งทักษะการบริหารทั้ง ๓ รูปแบบนี้                   
คือส่วนผสมที่ผู้บริหารแต่ละระดับมีความจ าเป็นต้องใช้ที่แตกต่ างกันไปในการแก้ไขอุปสรรค                     
ออกแบบและก าหนดกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ๒ 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ผู้บริหารส่วนมากมาจากตัวแทนของประชาชน จึงมีทักษะ
ด้านเทคนิคหรือ Technical Skills ที่เพียงพอต่อการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือ Coaching แก่บุคลากร         
ในองค์การได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะที่ในรูปแบบที่สูงขึ้น ทั้งทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ              
ด้านความคิดรวบยอด จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะในการบริหารส าหรับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งผู้บริหารจะสามารถฝึกฝน พัฒนาทักษะและต่อยอดความคิดในการบริหาร
ให้เพิ่มขึ้นได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมของคนในยุค Gen Y (Generation Y)  
การตัดสินใจบนการบริหารความเสี่ยงในยุคไร้พรมแดน (Borderless era) เป็นต้น ทักษะการบริหาร
จึงเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ ทั้งจากกระบวนการเรียนรู้ การอบรมและจากประสบการณ์         
การท างาน โดยผสานกับเทคนิคการบริหารของแต่ละบุคคล ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่เพ่ิมพูนขึ้น         
ในแต่ละโอกาส จะยิ่งเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารด้านต่าง ๆ             
เพ่ือน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 

เมื่อทักษะการบริหารของผู้บริหารถูกถ่ายทอดออกมาเป็นค าสั่งให้แก่บุคลากรในองค์การ         
ได้น าไปปฏิบัติตาม ซึ่งเราสามารถศึกษาทักษะการบริหาร (Administration Skills) ของผู้บริหาร             
โดยประเมินตามการรับรู้ หรือ Perceptionของบุคลากรในองค์การนั้นต่อความเข้าใจตามค าสั่งได้              
ซึ่งการรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimuli) ต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัส          
ทั้ง ๕ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้นและสัมผัส ที่มากระตุ้นให้เกิดการตีความออกมาเป็นความหมายต่าง ๆ            
โดยกระบวนการการรับรู้ (Perception process) โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กระบวนการ คือ                         
๑) การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการเปิดรับ (Exposure) 
และการเลือกสนใจ (Attention) ๒) การจัดระเบียบข้อมูล (Perceptual Organization) คือ การน าเอา             
สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้รับมากลั่นกรอง เพ่ือเลือกเฉพาะข้อมูลส่วนที่ส าคัญและรวบรวมข้อมูลเฉพาะนั้น ๆ            
มาแยะแยะเป็นหมวดหมู่ ๓) การตีความหมาย (Interpretation) เป็นการแปลความ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของแต่ละบุคคล 

                                                           
๒ Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration”, Harvard Business Review 33, 

(January-February, 2007): 33-42. 



๓ 
 

นอกจากนี้บุคลากรยังมีการเชื่อมโยงหลาย ๆ สิ่งเข้าด้วยกัน โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการตีความ
ของผู้บุคลากรที่แตกต่างกัน คือ ๑) ลักษณะที่แตกต่างกันของบุคลากร ( Individual Characteristics)   
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว (Learning from Experience) หรือการคาดหวัง 
(Expecttation) ๒) สถานการณ์ที่แตกต่างกัน (Situational Characteristics) และ ๓) การเชื่อมโยง              
ของบุคลากร (Personnel Inferences) คือ กระบวนการที่บุคลากรน าสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง
ประมวลเข้าด้วยกัน๓ 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงาน
ราชการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับชาวชุมชนต าบลคลองสามมากที่สุด ทีค่ณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
ประสบความส าเร็จในการดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและ              
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ท า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น อ ยู่ ดี มี สุ ข แ ล ะ น า ม า ซึ่ ง ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง กั น ใ น สั ง ค ม                         
(จากรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยใน
ระดับประเทศ) แต่เนื่องจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้รับอานิสงส์จากมาตรา ๔๔ ของ                       
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. National Council for Peace and Order (NCPO) ให้ท า
หน้าที่รักษาการในต าแหน่งเดิม โดยมีอ านาจหน้าที่ตามปกตินานกว่า ๔ ปี หรือเท่ากับ ๑ วาระ               
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้นภายหลังจากการเลือกตั้งใน พ.ศ.๒๕๖๒ และเมื่อมีการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่แล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะหมดอ านาจในการใช้มาตรา ๔๔ ท าให้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามชุดปัจจุบันทั้งหมดต้องพ้นจากการท าหน้าที่ด้วย เพ่ือให้เข้าสู่
กระบวนการการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามใหม่อีกครั้งตามกฎหมายต่อไป๔  

จากผลลัพท์ของการบริหารงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้ประชาชนชาวชุมชน   
คลองสามกินดีอยู่ดีมีความสุขและเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเรื่องการหมดวาระของคณะผู้บริหารนี้เอง     
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม    
ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๓) ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือน าผลการวิจัยนี้ ไว้ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารงานของ          
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามในชุดถัด ๆ ไปและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

                                                           
๓ Donald McBurney and Virginia B. Collings, Introduction to Sensation/Perception, 

Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, 1977), pp. 178-179. 
๔ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , [ออนไลน์ ] ,          

แหล่งที่มา: https://www.khlongsamlocal.go.th/index.php [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+McBurney%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Virginia+B.+Collings%22
https://www.khlongsamlocal.go.th/index.php


๔ 
 
อ่ืน ๆ ที่สนใจให้เข้าใจถึงที่มาของความส าเร็จในทักษะการบริหารของผู้บริหารงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
และรวมถึงน าเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหารงานชุมชนให้           
ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

๑.๒  ค าถามการวิจัย 
 

๑.๒.๑ ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร  

๑.๒.๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีอะไรบ้าง 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม
การรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา จากการทวบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร ต าราต่าง ๆ โดยเป็นการศึกษาประเด็นเก่ียวข้องกับทักษะการบริหารของผู้บริหารใน ๓ ด้านตาม
แนวความคิด Three Type of Managerial Skills ของโรเบิร์ต แอล คาทซ์ (Robert L. Katz) 



๕ 
 
ได้แก่ ๑) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) และ     
๓) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)๕ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ       

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓ ด้าน คือ ๑) ทักษะด้านเทคนิค 
(Technical Skills) ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) ๓) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(Conceptual Skills)๖ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหาร            

ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๙๐ คน๗ 
๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย ตัวแทนพระสงฆ์ ตัวแทนประชาชน

และคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
รวมจ านวน ๑๒ รูป/คน  

 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เลขที่ ๓๙ หมู่ ๘ 

ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒ เดือน 

                                                           
๕ Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration”, Harvard Business Review 33, 

(January-February, 2007): 33-42. 
๖ เรื่องเดียวกัน, 33-42. 
๗ ที่มา: ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่       

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. 



๖ 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๒ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๓ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๔ บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๕ บุคลากรมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

๑.๖.๑ ทักษะการบริหาร (Administration skills) หมายถึง การประยุกต์เอาหลักการ
บริหารรวมกับศาสตร์และศิลป์ของศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้องค์การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วย 
๑) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานหรือ
แนวทางการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงให้บรรลุความส าเร็จ อีกทั้ง ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
(Human Skills) คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในทุกระดับ เป็นความสามารถทางการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี การสร้างแรงจูงใจ การก ากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ               
การมีภาวะความเป็นผู้น า การติดต่อสื่อสารและการแก้ไขความขัดแย้ง รวมถึง ๓) ทักษะด้านความคิด  
รวบยอด (Conceptual  Skills) เป็นทักษะที่ส าคัญในด้านการคิดวิเคราะห์ ใช้สติปัญญาแยกแยะ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองขององค์การโดยส่วนรวม การมองเห็นภาพรวมขององค์การ การเข้าใจ             
ความซับซ้อนของสถานการณ์และลดความซับซ้อนนี้ลงได้ 

 

 



๗ 
 

๑.๖.๒ ผู้บริหาร (Administrator) หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการวางแผนก าหนดนโยบาย 
ควบคุมดูแล จัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ให้สามารถท างานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  ๑) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย                   
นายก รองนายกและเลขานุการนายก ๒) นิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภาและ
เลขานุการสภา ๓) ข้าราชการ ประกอบด้วย ส านักปลัด ส่วนงานกองต่าง ๆ  

 ๑.๖.๓ การรับรู้  (Perception) หมายถึง กระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ  
จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จนเกิดการตีความออกมาเป็นความหมายต่าง ๆ ผ่านออกเป็น ๓ กระบวนการ 
คือ ๑) การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) ทั้งการเปิดรับ (Exposure) และการเลือกสนใจ (Attention)     
๒) การจัดระเบียบข้อมูล (Perceptual Organization) เป็นน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาประมวล
กลั่นกรอง เพ่ือเลือกเฉพาะข้อมูลส่วนที่ส าคัญและรวบรวมข้อมูลเฉพาะนั้น ๆ มาแยะแยะเป็นหมวดหมู่                   
๓) การตีความหมาย (Interpretation)  

๑.๖.๔ บุคลากร (Personnel) หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม ได้แก่ ข้าราชการ อบต., ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างโครงการ 

๑.๖.๕ องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เลขที่ ๓๙   
หมู่ ๘ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงาน         
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๗.๓ ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางการบริหารงาน        
ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามในชุดถัด ๆ ไป และองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่สนใจ 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหารของนักวิชาการหลาย  ๆ ท่าน     
ได้ให้ความหมายของค าว่าทักษะและการบริหารไว้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินว่า “Administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct)๑ คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไปรวมกัน
ด าเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค๒ หรือการท างานใหส าเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน๓ เป็นกระบวนการ         

                                                           
๑ ธาดา รัฐกิจ, POSDC : หลักการบริหารจัดการยุคคลาสสิกที่ยังคงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรได้ดี

ในยุคปัจจุบนั, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdc-management-

concept/ [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
๒ Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New york: Macmillian, 1947), p. 3. 

file:///C:/Users/PM.BENZ/Desktop/14%20กพ%2063/นายยาเบ็น%20เรืองจรูญศรี
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/


๙ 
 
จัดองคการและการใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไวลวงหนา๔ โดยใช้ศิลปะหรือ
ความสามารถในการรวมวัตถุและก าลังคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนด๕ ซึ่งจ าเปนตองกระท าโดย     
มีหลักเกณฑการวิเคราะหศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้เพ่ือใหมีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ    
เพ่ือประโยชนส าหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ๖ เป็นการประสานความพยายามของคนอยางนอย ๒ คนและ
ทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือท าใหเกิดผลตามตองการ๗ หรือเพ่ือจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลก าไรของทุกคน
ในองคการ๘ 

สรุปไดว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต่ ๒ ขึ้นไปรวมกัน        
ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ก าหนดโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู
คือ เงิน วัสดุ อุปกรณอยางเหมาะสม ดังนั้น การบริหารจึงเปนกระบวนการที่ผูบริหารตองใช “ศาสตร”
และ “ศิลป” ในการชักจูงใหคนหันมาชวยเหลืองานขององคการเพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน             
ในการท างานใหไดรับผลส าเร็จตามจุดหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับสถานการณ โดยที่ผูบริหารตอง          
เปนทั้งหัวหนา ผูน าและผูประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎี

ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้          
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและ
รัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 

                                                           
๓ Koontz Harold & Cyril O’Donnell, Principle Of Management: An Analysis of 

Managerial Fucntions, (New York: McGraw-Hill, 1972), p. 43. 
๔ Ernest Dale, Management : Theory and Practice, (New York: McGraw-Hill, 1973), p. 4. 
๕ Jonh G. Hutchinson, Organizations: Theory and Classical Concepts, (New York: 

McGraw-Hill, 1976), p. 12. 
๖ Frederick W. Taylor, Critical Evaluations in Business and Management. (Ibid, 2002), 

p. 27. 
๗ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ

เปอร์เน็ท จ ากัด,  ๒๕๕๐), หนา ๒๗. 
๘ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑. 



๑๐ 
 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์        
เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจึงมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) ด้วย๙ การบริหารจึงเปนวิธีการท าใหงานส าเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน 
(Getting things done through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหารเป็นกรอบในการ
พิจารณาของผูบริหารใหส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษ วา “POSDC” ดังนี้ คือ  

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององคกร  

๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการก าหนดโครงสรางความสัมพันธ        
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันท าและการกระจายอ านาจ  

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร
และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการด าเนินการตาม
แผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูน า  

๕) C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ ปฏิบัติงาน
ภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๑๐ 

สรุปได้ว่ า  การบริหารใช้การประยุกต์ทั้ งศาสตร์และศิลป์  มี หลักการหรือแนวคิด              
ของการบริหารให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการตามกรอบแนวคิด POSDC ซึ่งจะท าให้กระบวนการและ
ขั้นตอนของการบริหารเกิดประสิทธิภาพในการท างานได้ดี 

๒.๑.๓ ลักษณะของการบริหาร  

การบริหารเป็นกระบวนการที่ เป็นระบบงาน ซึ่งผู้บริหารที่ดีนั้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์           
และศิลป์ คือต้องมีการประยุกต์น าเอาความรู้และหลักการมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละองค์การสามารถใช้หลักเกณฑ์โดยมีลักษณะของการบริหา รงาน        
ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๙ ถวิล อรัญเวศ, การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://1th.me/m20J          

[๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
๑๐ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


๑๑ 
 

๑) การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย 
๒) ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
๓) ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
๔) ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม 
๕) ต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล ๒ คนข้ึนไป 
๖) ต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
๗) เป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
๘) มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
๙) การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์๑๑ 

การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม 
การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้ ๓ ทาง คือ 
๑) ทางโครงสร้าง การบริหารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามล าดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 
๒) ทางหน้าที่ การบริหารเป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จเปูาหมาย 
๓) ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมท าปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  
สรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่เป็นระบบงานแบ่งได้ตามทางโครงสร้าง, 

ทางหน้าที่และทางปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะของการบริหารงานเป็นการประยุกต์น าเอาความรู้และหลักการมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๔ ปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ในการบริหารองค์การใด ๆ ก็ตาม ต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เพ่ือก่อให้เกิดการ

ด าเนินงานไปได ้ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารทีส่ าคัญมี ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑) คน (Man) การบริหารคน คือ จะใช้คนอย่างไรเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล        

กับงานให้มากท่ีสุด 

                                                           
๑๑ วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๓, หนา ๙. 



๑๒ 
 

๒) เงิน (Money) การบริหารเงิน คือ การจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและ         
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสุด 

๓) วัสดุสิ่งของ (Materials) การบริหารวัสดุในการด าเนินงานต่าง ๆ ว่าจะท าอย่างไรให้            
สิ้นเปลืองน้อยที่สุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๔) การจัดการ (Management) คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่๑๒ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของการบริหารที่ส าคัญมี ๔ อย่าง คือ คน, เงิน, วัสดุสิ่งของและ        
การจัดการ ซึ่งต้องใช้ประกอบกันอย่างเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดการด าเนินงานไปให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๕ ทฤษฎีการบริหาร 
นักเศรษฐศาสตร์และนักทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ (Neoclassical Economic) ได้เสนอ

ทฤษฎีโดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ (Specialization) มีการแบ่งงานกันท า โดยให้ความส าคัญกับ
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องสมดุลกัน มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษวา 
“POCCC”๑๓ ดังนี้ คือ 

๑) P คือ Planning การวางแผน หมายถึง  ภาระหน้าที่ ของผู้บริหารที่จะต้องท า             
การคาดการณ์ล่ ว งหน้ าถึ ง เหตุการณ์ต่ าง  ๆ  ที่ จะมีผลกระทบต่อธุ รกิจ และก าหนดขึ้ น เป็น                 
แผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒) O คือ Organizing การจัดองค์การ หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้               
มีโครงสร้างของงานต่าง ๆและอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ในส่วนประกอบ
ทีเ่หมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓) C คือ Commanding การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ            
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี            
จะต้องเข้าใจคนงานของตน 

๔) C คือ Coordinating การประสานงาน หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยง               
งานของทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

                                                           

       ๑๒
 ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, หลักการเบื้องต้นทางด้านการบริหารการศึกษา , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

https://1th.me/create.php [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
๑๓ Henry Fayol, Administration industrielle et générale, 1916,  อ างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน , 

ทฤษฎีองคการ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๖๘-๖๙. 

นายยาเบ็น%20เรืองจรูญศรี
https://1th.me/create.php


๑๓ 
 

๕) C คือ Controlling การควบคุม หมายถึง ภาระหน้าที่ ในการที่จะต้องก ากับให้            
สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๑๔ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการบริหารที่นักทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ได้เสนอโดยใช้ประโยชน์         
จากความเชี่ยวชาญ โดยให้ความส าคัญกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องสมดุลกัน                     
มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษวา POCCC เป็นทฤษฎีที่เป็นหลักการให้สามารถ
น ามาใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินงานได้ 

๒.๑.๖ หลักการบริหาร 
การบริหารเป็นเน้นกระบวนการจัดการโดยทั่วทั้งองค์การ มีนักทฤษฎีคนส าคัญที่เสนอ

แนวคิดหลักการบริหารคือ อองรี ฟาโยล ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีองค์การ” 
โดยมีหลักการเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดการและหลักการของการจัดองค์การ ดังต่อไปนี้  

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) หมายถึง มีการแบ่งเนื้องานกันปฏิบัติในแต่ละ
ส่วนตามความสามารถ ซึ่ งพนักงานจะได รับการมอบหมายหน าที่หรือได รับการกระตุ นให้ มี              
ความรับผิดชอบในผลลัพธของงาน 

๒ )  อ า น า จหน าที่ แ ล ะคว ามรั บ ผิ ด ช อบ  (Authority and Responsibility) คื อ                   
การใหความส าคัญของอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งอ านาจหนาที่แบบเปนทางการจะไดมาจาก
ต าแหน่งหนาที่ของผูบริหารในสายการบังคับบัญชา สวนอ านาจหนาที่แบบไมเปนทางการจะไดรับจาก
ความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดานเทคนิค (Technical Knowledge) ความมีคุณ        
ค าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า  (Leading) และสร างความผูกพัน             
กับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเนนวาอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบควรอยูคูกัน 

๓) การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) หมายถึง การที่มีค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) จะกอใหเกิดปญหาในการท างาน การรายงานผูบังคับบัญชาหลายฝุายท าใหเกิด          
การขัดแย้งในบางสถานการณและอาจท าใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชา อีกทั้งท าใหเกิดการสับสน
ในล าดับขั้นของอ านาจหนาที่แบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ  
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยากและผูบริหาร         
จะไมสนใจในความรู สึกของผู ใตบังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม ใหความร วมมือในอนาคต               
ถาผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อฟง 

                                                           
๑๔ Price Alan, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๑๔ 
 

๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหนาที่ (Line of Authority) เปนสายการบังคับบัญชาจาก
ผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้น
ของการบริหารจัดการ ซึ่งจ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลางอย่างพอดี พิจารณารวมถึงความลาชาใน
การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Organizing) ด้วย ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับ
บัญชาใหนอยลงจะท าใหปญหาในการติดตอสื่อสารลดลงและองคการจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ความยืดหยุนมากขึ้น 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เปนการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไวที่ผูบริหาร
ระดับสูงขององคการ ซึ่งอ านาจหนาที่จะไมไดรวมไวที่ผูบริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชา          
แตเปนการก าหนดวาควรมีการรวมอ านาจไวที่ผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไรและมีการกระจายอ านาจ 
ใหกับผู ใตบังคับบัญชาและพนักงานในระดับล างอย างไร สิ่งนี้ถือว ามีความส าคัญ เนื่องจากว า                
จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ 

๖) การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือก าหนดแผน          
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานต้องมีเปาหมายเดียวกัน โดยการวางแผนจะเริ่มที่ผูบริหาร
ระดับสูงท างานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการ ซึ่งจะตองมีการติดตอกับผูบริหารในระดับกลางที่มี           
สวนในการตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรขององคการอยางไรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ      
หลักการในขอนี้ยึดหลักวา กิจกรรมของแตละกลุมตองมีจุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป นธรรม (Justice)                
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการ             
ซึ่งในปจจุบันพนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึน เปนการจัดการที่ใชหลักความเทาเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการตามต าแหนงอ านาจหน้าที่นั้น เปนการออกค าสั่งให
แกพนักงานโดยใชผังองคการ (Organization Chart) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงต าแหนงและหนาที่ของพนักงาน
แตละคนและเปนการชี้วัดความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน โดยองคการจะก าหนดต าแหนงหนาที่
ส าหรับทุกคนและทุกคนจะเขาใจและปฏิบัติตามหนาที่ของตน เพ่ือใหองคการไดรับประโยชนสูงสุด 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของผู้บริหารในการกระท าสิ่งต าง ๆ          
อย่างสร้างสรรค์ ผูบริหารจะตองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เองด้วยและกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วย ซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือว าเปนจุดแข็งขององค การ เนื่องจากการจะสามารถ                 
สรางนวัตกรรมใหม ๆ ได้โดยผูบริหารต้องมีทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุล     



๑๕ 
 
ระหวางเนื้องานในองคการ ความตองการสิ่งใหม่ๆขององค์การและความเป็นไปได้ที่ท าได้ ซึ่งเปน              
สิ่งที่ชี้วัดความสามารถ (Ability) ของผูบริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟง 
(Obedience) ในอ านาจ (Energy) ค าขอรอง (Application) โดยลักษณะของการแสดงความนับถือ        
ต่อผู บังคับบัญชา ซึ่งความมีระเบียบวินัยเป นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวของกับผู บริหารหลาย ๆ คน            
ที่สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานทั้งหมดได้ปฏิบัติตามระเบียบและท างานอยางเขมแข็ง
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

๑๑) คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัสและ
แผนการแบงก าไร เปนการชวยกระตุนการท างานของพนักงานได การใหหรือการจายคาตอบแทน           
ใหแกพนักงานมีความส าคัญอยางมากตอความส าเร็จขององคการ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค การ รวมทั้งสามารถกระตุ นผลผลิตเพ่ิมโดยการให รางวัล              
เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจางและลูกจางเทาที่จะท าได 

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenur of Personnel) ความมั่นคงในงานมีความ 
ส าคัญและสอดคล้องกับการจางงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยูในองคการที่มีแนวโนมจะท างานเปนระยะ
เวลานาน ท าให้พนักงานมีความพยายามจะปรับปรุงและพัฒนาทักษะความสามารถของตนเพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและก่อให้เกิดประโยชน์ในองคการ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับท าให้ต าแหน่ง
ของตนเองมั่นคง การจางงานระยะยาวจึงเปนปจจัยส าคัญทีท่ าให้ประสบความส าเร็จขององค์การได้ 

๑๓) ผลประโยชนสวนตัวมีความส าคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ (Subordination 
of Individual Interests to The Common Interest) ผลประโยชนขององคการถือวาเปนประโย
ชนของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุมในองคการ ในขณะที่องคการยังด าเนินกิจการอยู่ จะตองมีการก าหนด         
ผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายในองคการ 

๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) คือ ความรู สึกรวมกันเป็นทีมของสมาชิกภายใน  
องคการที่ชวยกันสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุม โดยความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได
หากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการติดต อกันระหว างผู บริหารและพนักงานเพ่ือแก ไขปญหา             



๑๖ 
 
ในสถานการณที่ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูง  ก็จะท าใหองคการ          
มีความเข้มแข็ง๑๕ 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารตามแนวคิดของ อองร ี ฟาโยล ซึ ่ง ได ้ร ับการยกย่องว ่า          
เป ็น“บ ิดาแห ่งทฤษฎ ีองค ์การ ”  ม ีหล ักการ เกี ่ย วก ับหน ้าที ่ของผู ้จ ัดการและหล ักการของ                 
การจัดองค์การทั้ง ๑๔ ข้อ คือ การแบ่งงานกันท า, อ านาจหนาที่และความรับผิดชอบ, การมีผูบังคับ
บัญชาคนเดียว, สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหนาที่, การรวมอ านาจ, การมีเปาหมายเดียวกัน,         
หลักความเสมอภาค, การออกค าสั่ง, ความคิดริเริ่ม, ความมีระเบียบวินัย, คาตอบแทน, ความมั่นคงในงาน
ผลประโยชนสวนตัวมีความส าคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการและความสามัคคี 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕). 

 

การบริหารจึงเป นวิธีการท าให งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน 
(Getting things done through other people) แล ะกล่ า ว ว่ า     
หนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหส าเร็จ    
มี ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษ วา “POSDC” ดังนี้ คือ  

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต       
ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององคกร  

๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการก าหนด
โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร 
มีการแบงงานกันท าและการกระจายอ านาจ  

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหา
บุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เปนการสื่อสาร
เพ่ือใหเกิดการด าเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

                                                           
๑๕ Henry Fayol, Administration industrielle et générale, 1916, อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ทฤษฎีองคการ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๖๘-๖๙. 



๑๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕). 
 
 
ธาดา รัฐกิจ 
(๒๕๕๐). 
 
 
บุญทัน ดอกไธสง,  
(๒๕๓๗, หน้า ๑). 
 
 
ถวิล อรัญเวศ 
(๒๕๖๒, หน้า ๑-๒). 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๗). 
 

และตองมีภาวะผูน า  
๕) C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เปนการควบ

คุมคุณภาพของการ ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการ
แกปัญหาภายในองคกร 
 
การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินว่า 
“Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ 
(Direct) 
 
การบริหาร เป็นจัดการทรัพยากรที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือประเทศ           
หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองคการ 
 
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ 
คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้า       
เชิงวิทยาศาสตร์  โดยลักษณะนี้การบริหารเป็นศาสตร์ สังคม           
ซึ่ งอยู่กลุ่ มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สั งคมวิทยาและรัฐศาสตร์             
แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละ
คน ที่จะท างานให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์ เอาความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารจึงมีลักษณะเป็นศิลป์ด้วย 
 
การบริหารเป็นการประสานความพยายามของคนอยางนอย ๒ คน 
และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อท าใหเกิดผลตามตองการ 
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๑๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Henry Fayol, (1916). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbert A. Simon,  
(1947, p. 3). 
 
Ernest Dale,  
(1973, p. 4). 

ทฤษฎีการบริหารจัดการ ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษวา 
“POCCC” ดังนี้ คือ  

๑) P คือ Planning การวางแผน หมายถึง ผู้บริหารจะต้อง
ท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติ
เอาไว้เพ่ือก าหนดส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒) O คือ Organizing การจัดองค์การ หมายถึง ภาระหน้าที่
ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ 
ทั้งนี้ เ พ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้                   

๓) C คือ Commanding การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง 
หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จ
ผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 

๔) C คือ Coordinating การประสานงาน หมายถึงภาระ 
หน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕) C คือ Controlling การควบคุม หมายถึง ภาระหน้าที่ใน       
การที่ จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่ ากิจกรรมต่าง ๆ               
ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต  ๒ คนขึ้นไปรวมกัน
ด าเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
 
การบริหารเป็นกระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตาง ๆ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไวลวงหนา 

 



๑๙ 
 

สรุปได้ว่า การบริหารเปนวิธีการท าใหงานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการอ านวยการและจัดการ
ทรัพยากร งบประมาณและเวลาอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ ซึ่งผู้บริหาร         
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะการประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะท างานให้บรรลุเปูาหมายได้ 

๒.๑.๗ ความหมายของทักษะ  
ทักษะ หมายถึง ความสันทัด ความชัดเจน๑๖ ความช านาญ มาจากค าภาษาอังกฤษ

ว่า Skill๑๗ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะสมประสบการณ์๑๘ เป็นความสามารถในการกระท าหรือการปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท าบ่อย ๆ จนช านาญ คลองแคลว วองไว ถูกตอง 
เหมาะสม โดยแสดงออกมาทางด้านรางกาย สติปญญา หรือสังคมและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป๑๙      
ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลที่จะแปลความรูที่มีอยู่ออกมาเปนการกระท า (Action) หรือหมายถึง 
ความสามารถที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยไมจ าเปนตองเปนทักษะที่มีมาแตก าเนิด นอกจากนี้ยังตองเปนทักษะที่
สามารถน ามาใชปฏิบัติงานไดจริง ไมใชทักษะที่แฝงอยู ในตัว๒๐ โดยมีความคล้ายกับกระบวนการ          
แต่มีความแน่นอนและง่ายกว่าและใช้กับงานต่าง ๆ ได้๒๑  

                                                           
๑๖ ก าไล เย็นสุจิตร, การพัฒนาทักษะชีวิต สุขศึกษา ๒๐, (กรุงเทพมหานคร: พลังปัญญา, ๒๕๕๐). 
๑ ๗  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ , พิมพ์ครั้ งที่  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖). 
๑๘ Harriet M. Bartlett and Louise C. Johnson, Social Welfare: A Response to Human 

Need, (Boston: Allyn and Bacon Inc., 2008), p. 310. 
๑๙ สมบัติ โฆษิตวานิช, “การศึกษาการใชทักษะการบริหารของหัวหนาฝายการเจาหนาที่ตามการรับรูของ

ตนเองและของผูอ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ”,         
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒),        
หนา ๒๙. 

๒๐ สมศรี รีรานนท, การศึกษาการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติ เขตการศึกษา ๑ , วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,            
(บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๕. 

๒๑ Ben M. Hasis, Supervisory Behavior in Education, Englewood Cliffs, (New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., 1963), p. 15. 



๒๐ 
 

สรุปได้วา ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานดวยความช านาญ
และเชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท าบ่อย ๆ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คล่องแคล่วในการด าเนินงานจนเป็นที่ยอมรับ 

 

๒.๑.๘ ทฤษฎีทักษะการบริหาร 
โรเบิร์ต แอล คาทซ์ (Robert L. Katz) ๒๒ กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานในการบริหารของ

ผู้บริหาร ๓ ประการ คือ ๑) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) ๒) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
(Human Skills) และ ๓) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptua Skills) เป็นสิ่งที่ผูบริหารทุกระดับ
จะตองมี โดยที่ผู บริหารระดับสูงตองมีทักษะดานความคิดรวบยอดมากที่สุด ซึ่งจะตรงกันขามกับ          
ผูบริหารระดับตนที่มีทักษะดานเทคนิคมากท่ีสุด  

๑) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) เปนความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและวิธีการ
ท างาน จัดเปนความสามารถขั้นปฏิบัติงานเฉพาะอยางที่ผูน าในหนวยงานจะตองรูแมวาจะมิไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองก็ตามเพ่ือใช้ความรูในการดึงเอาประสิทธิภาพของเครื่องจักรเครื่องมือมาทุนแรงได้   
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยปกติความสามารถชนิดนี้อาจไดมาดวยการศึกษาอบรม ฝกงาน การสังเกต 
หรือเรียนรู้จากประสบการณตรง  

๒) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (Human Skills) เปนความสามารถเข ากับคนได เขาใจ
พฤติกรรมแตละบุคคล ความสามารถที่จะใชถอยค าที่ถูกใจผูรวมงานเพ่ือชักจูงใจใหเขาเหลานี้ปฏิบัติ  
หรืองดเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่ตองการ เหลานี้ลวนเปนสิ่งจ าเปนส าหรับผูบริหารที่ตอง
เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลหลายฝาย แตละฝายมีบุคลิกภาพตลอดจนความคิดความเชื่อที่แตกตางกัน 
โดยเฉพาะในโลกสมัยใหมที่เนนบุคคลเปนทรัพยากรหลักในการท างานดวยแลว การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ก็ชวยใหไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายฝายยิ่งขึ้น ความสามารถในเชิงมนุษยสัมพันธนี้ผูน าอาจไดมา  
ดวยการฝกฝนและจากประสบการณประกอบกับบุคลิกภาพสวนตัว  

๓) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นความสามารถในการมองเห็นภาพ
องค์รวมทั้งระบบ ซึ่งตองอาศัยข้อมูลรอบด้านมาประมวลไตร่ตรองด้วยสติปญญาและประสบการณ์  
จนคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่จะตามมาได้อย่างแม่นย าถูกต้อง ผูน าที่ดีจะตองสามารถเขาใจ           
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางทองแท สามารถแยกแยะประเด็นไดถูกตองวาอะไรเปนประเด็นหลักอะไร 
เปนประเด็นรอง สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบวาอะไรเปนสาเหตุและอะไรเปนผลที่จะตามมา          

                                                           
๒๒ Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration”, Harvard Business Review 33, 

(January-February, 2007): 33-42. 



๒๑ 
 
จากสาเหตุที่ตางกัน โดยมีปจจัยใดเปนปจจัยหลัก ปจจัยใดเปนปจจัยรองและสามารถบริหารจัดการโดย
ก าหนดแผนการควบคุมด าเนินงานให้องค์การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแม้ว่าจะใช้ทักษะที่ส าคัญ ๓ ทักษะนี้ก็ตาม แต่ผู้บริหารแต่ละระดับก็ใช้ทักษะดังกล่าวใน
สัดส่วนที่ไม่เท่ากันดังรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ ๒.๑  แสดงทักษะส าคัญของผู้บริหารแต่ละระดับในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน 

ผู้น าระดับล่างขององค์กร จะใช้ทักษะด้านเทคนิคมากที่สุด เพราะหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร
ระดับล่างนี้ ที่ยังต้องเกี่ยวข้องอยู่กับระดับปฏิบัติการอยู่ค่อนข้างมากและต้องควบคุมงานให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย  

ผู้บริหารระดับกลาง จะใช้ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มากที่สุด เพราะผู้น าระดับกลางนี้  
ต้องเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้น าระดับสูงและผู้น าระดับล่าง ต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร 
(Information Skills) และทักษะในการคิดรูปแบบการท างาน (Design Skills)  

ผู้บริหารระดับสูง จะใช้ทักษะด้านความคิดรวบยอดมากที่สุด เพราะหน้าที่ส าคัญของ           
ผู้น าระดับสูงนี้ จะต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ต้องมีวิสัยทัศน์และต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารของ โรเบิร์ต แอล คาทซ์ (Robert L. Katz) 

กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานในการบริหารของผู้บริหาร ๓ ประการ คือ ดานเทคนิค, ดานมนุษยสัมพันธและ
ด้านความคิดรวบยอดเป็นสิ่งที่ผูบริหารทุกระดับจะตองม ีซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับควรมีความจ าเป็นต้องใช้
ทักษะทางการบริหารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานขนาดของหน่วยงาน เช่น ผู้บริหารระดับสูง        
ควรมีทักษะทางด้านการจัดการให้มากกว่าด้านอ่ืน ๆ ส่วนทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ก็มีความส าคัญกับผู้บริหารระดับกลางที่เน้นปฏิบัติการ  

Managerial Skills according to Robert Katz 

Top Management 

Middle Management 

First-line Management 



๒๒ 
 

๒.๑.๙ แนวคิดเรื่องทักษะการบริหาร  
นักวิชาการสมัยใหม่ได้ขยายแนวคิดเก่ียวกับทักษะของโรเบิรต แอล คาทซ (Robert L. Katz) 

ออกเปนทักษะด้านต่าง ๆ ไดแก 
๑)  ทั กษะด านความคิ ดร วบยอด  (Conceptual Skills) เ ป นความสามารถที่ จ ะ               

ประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันและสามารถที่จะมองเห็นองคการในภาพรวม ซึ่งผูบริหารจ าเปนจะตอง      
รูถึงการพ่ึงพาอาศัยกันของสวนตาง ๆ หรือหนาที่ตาง ๆ ขององคการและเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลง  
ในสวนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงสวนอื่นอยางไรบาง๒๓  

๒) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) เปนทักษะที่ช วยใหผูบริหารท างานกับ         
ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิผล ดวยการสรางพลังแหงความรวมมือของทีมงาน       
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ๒๔  

๓) ทักษะด านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills)              
เปนทักษะที่จ าเปนส าหรับผูบริหารในฐานะผูน าทางการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรูความเขาใจการสอนและ  
การเรียนจะตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการท่ีดี 

๔) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) เปนทักษะที่เก่ียวของกับการมีความรูที่เชี่ยวชาญ 
และมีความช านาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือและ
เทคนิควิธีในการท ากิจกรรม๒๕  

๕) ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) ผูบริหารจ าเปนตองมีความรู ความคิด  
มีสติปญญาและมีวิสัยทัศน  

 
 
 
 
 

                                                           
๒๓ Sitterly Connie, The Woman Manager: How to Develop Essential Skills for Success, 

(London: Kogan Page, 1993), pp. 22-23. 
๒๔ John M. Ivancevich, and etc., Management: Quality and Competitiveness ,        

(Burr Ridge: Irwin Irwin, 1994), p. 21. 
๒๕ Koontz Harold & Wehrich Heinz, Essentials of Management, (New York: McGraw-Hill, 

1990), pp. 6-7. 



๒๓ 
 

ทักษะทั้ง ๕ ดาน ตามแนวคิดของเดรคและ โรว (Drake & Roe) ๒๖ สามารถแสดงเปน  
แผนภาพได ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ ทักษะทั้ง ๕ ดานในการบริหารของเดรคและโรว์ 
 

สรุปได้ว่า เดรคและโรว์เสนอแนวคิดโดยได้ขยายแนวคิดจากทักษะการบริหารของโรเบิรต 
แอล คาทซ์ ออกเปนทักษะด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ไดแก ดานความคิดรวบยอด, ดานมนุษยสัมพันธ์,            
ดานการศึกษาและการสอน, ดานเทคนิคและดา้นความรูความคิด 

 

๒.๑.๑๐ ทักษะการบริหารที่ส าคัญของผู้บริหาร 
ทักษะการบริหารที่ส าคัญ ๆ ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องน ามาประยุกต์ใช้ทั้ง ๙ ประการ ได้แก่ 
๑) การตั้งเปูาหมาย (Goal Setting) เปูาหมายของงานที่มีคุณค่าจะต้องเกิดการร่วมมือ 

ก าหนดระหว่างบุคคล ๓ ฝุายคือ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องท างานใน
ฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมในการตั้งเปูาหมายให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับทุกฝุาย  

                                                           
๒๖ Thelbert L. Drake & William H. Roe, The Principalship, (New York: Macmillan, 1986), 

p. 30. 



๒๔ 
 

๒) ภาวะผู้น า (Leadership) คือ การท าให้คนอ่ืนท าในสิ่งที่ เขาอยากให้ท า  ซึ่งทฤษฎี           
ภาวะผู้น ามีอยู่หลายแบบ แต่ไม่มีแบบใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงแบบภาวะของผู้น าจากความเผด็จการไปสู่แบบที่มีส่วนร่วมหรือแบบประชาธิปไตย  

๓) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision) ผู้บริหารจะต้องรับรู้
ถึงสิ่งที่จะต้องตัดสินใจ ต้องเข้าปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงแก่นของปัญหาเพ่ือพัฒนาการตัดสินใจ      
ที่เหมาะสม ผู้บริหารจะต้องไม่เสียเวลากับการแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็จะไม่ให้ความสนใจ         
เฉพาะปัญหาที่ส าคัญเท่านั้น ผู้บริหารจะต้องไม่เลื่อนการแก้ปัญหานั้นออกไปและจะต้องตัดสินใจใน         
แนวที่มุ่งว่าจะได้ดีที่สุด ผู้บริหารไม่ควรมอบอ านาจการตัดสินใจทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการ  

๔) การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารและความเห็น        
จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคลหนึ่ง ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีมี  ๓ องค์ประกอบ คือ ความเข้าใจผู้ อ่ืน 
(Empathy) การใช้สื่อที่เหมาะสม (Appropriate Media) และทักษะในการฟัง (Listening Skills) 
ผู้บริหารที่เข้าใจทักษะเหล่านี้จะไม่พบความยุ่งยากในการบริหารงาน  

๕) การสอนแนะและการให้ค าปรึกษา (Coaching and Counseling) ผู้บริหารต้องเป็น 
ผู้สอนแนะและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกให้องค์กร เพราะในภารกิจในการบริหารย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่  
เป็นประจ า ทั้งปัญหาระหว่างบุคคลและปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยปกติแล้วทักษะที่ใช้ในการให้
ค าปรึกษา ควรจะได้ใช้เฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับงาน ผู้บริหารที่ดีควรจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสอน
แนะน าผู้ ใต้บังคับบัญชาในลักษณะของการแนะแนวและการกระตุ้นจะต้องให้ค าชมเชยและ               
ให้สิ่งจูงใจอ่ืน ๆ เมื่อเขาปฏิบัติงานดีและต้องคัดค้านหรือต่อต้านเมื่อการปฏิบัติงานเกิดปัญหาขึ้น  

๖) การจัดการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง (Managing Change and Conflict)         
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่เกือบทุกบทบาทของการบริหาร ผู้บริหารมีความสามารถจะต้องตระหนัก        
ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดีและจะต้องหาทางจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ
ขัดขวางและต่อต้านการท างาน ผู้บริหารควรใช้วิธีการแนะแนวทางและก ากับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การและผู้บริหารเป็นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จ านวนมากมักกลายเป็นความขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีส าหรับองค์การ
ผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องจัดการความขัดแย้งในแนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่าเฉยเมยหรือการขจัด
มันออกไป  

๗) ทักษะการเมือง (Political Skills) เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเพ่ือการ         
หลบหลีกเพ่ือลดความล่าช้าและเพ่ือการท างานให้เร็วขึ้น  ทักษะมีความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการ           



๒๕ 
 
ขององค์การทุกชนิด ตัวอย่างทักษะทางการเมืองบางอย่าง เช่น การตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง 
การประนีประนอม การล้างแค้น การข่มขวัญแล้ว เป็นต้น  

๘) การบริหารเวลา (Managing Time) เวลาอาจถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นหรือ            
อาจถูกมองว่าเป็นข้อจ ากัดที่น่ากลัวต่อการปฏิบัติงานทางการบริหาร ผู้บริหารจะต้องจัดการกับเวลาของ
ตนเองให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย  

๙) การประเมินผลและการให้รางวัล (Evaluating and Rewarding) ผู้บริหารที่ตระหนัก  
ในเรื่องนี้จะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการประเมินผลและการให้รางวัล๒๗ 

 

สรุปได้ว่า คือ ทักษะการบริหารที่ส าคัญ ๆ ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องน ามาประยุกต์ใช้ทั้ง          
๙ ประการ คือ การตั้งเปูาหมาย, ภาวะผู้น า, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, การติดต่อสื่อสาร, การสอน
แนะและการให้ค าปรึกษา, การจัดการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง, ทักษะการเมือง, การบริหารเวลา
และการประเมินผลและการให้รางวัล เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับทักษะ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔). ทักษะ หมายถึง ความช านาญ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Skill 

 
สมศรี รีรานนท์,  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๕). 

ทักษะเป็นความสามารถของบุคคลที่จะแปลความรูที่มีอยู่ออกมา   
เปนการกระท า (Action) หรือเป็นความสามารถที่ถูกพัฒนาขึ้น    
โดยไมจ าเปนตองเปนทักษะที่มีมาแตก าเนิด  
 

สมบัติ โฆษิตวานิช, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๙). 

ทักษะเป็นความสามารถในการกระท าหรือการปฏิบัติอย่างใด    
อย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระท าบ่อย ๆ จนช านาญ     

  

                                                           
๒๗ William P. Anthony, 1984, pp. 36-43, อ้างถึงใน พัชรา อุดมผล, “ทักษะการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓-๔๘. 



๒๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับทักษะ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ โฆษิตวานิช, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๙). 
 
Harriet M. Bartlett  
(2008, p. 310). 
 
Robert L. Katz 
(1995, p. 33-42). 
 

คลองแคล ว ว องไว ถูกต อง เหมาะสม โดยแสดงออกมาทาง         
ด้านรางกาย สติปญญาหรือสังคมและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 
ทักษะเรื่องเกี่ยวกับการสะสมประสบการณ์ในการท างานอย่างใด   
อย่างหนึ่งอยู่บ่อย ๆ  
 
ทักษะเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการบริหารของผู้บริหารมี                
๓ ประการ คือ  

๑) ทักษะด านเทคนิค (Technical Skills)  เป นความรู
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือและวิธีการท างาน  

๒) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) เปนความ
สามารถเขากับคนได เขาใจพฤติกรรมแตละบุคคล ความสามารถที่
จะใชถอยค าที่ถูกใจผูรวมงานเพ่ือชักจูงใจใหเขาเหลานี้ปฏิบัติหรือ
งดเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่ตองการ ซึ่งอาจไดมา    
ดวยการฝกฝนและจากประสบการณประกอบกับบุคลิกภาพสวนตัว 

๓) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็น
ความสามารถในการมองเห็นภาพองค์รวมทั้งระบบ ซึ่งตองอาศัย
ข้อมูลรอบด้านมาประมวลไตร่ตรองด้วยสติปญญาและประสบการณ์        
จนคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่จะตามมาได้อย่างแม่นย าถูกต้อง 
  

 

 

 

 



๒๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
William P. Anthony, 
1984, pp. 36-43,  
อ้ า ง ใ น พั ช ร า  อุ ดม ผ ล ,    
(๒๕๕๐, หน้า ๒๓). 

๑) การตั้ ง เปู าหมาย  (Goal Setting) เป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ปลายทาง ซึ่งเปูาหมายของงานที่มีคุณค่าจะต้องเกิด
การร่วมมือระหว่างบุคคล ๓ ฝุายคือ ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๒) ภาวะผู้น า (Leadership) คือ การท าให้คนอ่ืนท าใน      
สิ่งที่เขาอยากให้ท า ทฤษฎีแบบภาวะผู้น ามีอยู่หลายแบบ แต่ไม่มี
แบบใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงแบบภาวะของผู้น าจากความเผด็จการ        
ไปสู่แบบที่มีส่วนร่วมหรือแบบประชาธิปไตย  

๓) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and 
Decision) ผู้บริหารจะต้องรับรู้ถึงสิ่งที่จะต้องตัดสินใจ ต้องเข้าใจ
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงแก่นของปัญหาเ พ่ือพัฒนา        
การตัดสินใจที่เหมาะสมได ้

๔) การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือการส่งผ่าน
ข้อมูลข่าวสารและความเห็นจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคลหนึ่ง ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีมี ๓ องค์ประกอบ คือ ความเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) 
การใช้สื่อที่เหมาะสม (Appropriate Media)และทักษะในการฟัง 
(Listening Skills)  

๕) การสอนแนะและการให้ค าปรึกษา (Coaching and 
Counseling) ผู้บริหารต้องเป็น ผู้สอนแนะและให้ค าปรึกษา        
แก่สมาชิกให้องค์กร กระตุ้นให้ค าชมเชยและให้สิ่งจูงใจอ่ืน ๆ          
เมื่อเขาปฏิบัติงานดีและต้องคัดค้านหรือต่อต้านเมื่อการปฏิบัติงาน
เกิดปัญหาขึ้น  

๖ )  ก า ร จั ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ข้ ง              
(Managing Change and Conflict) จะต้องหาทางจัดการกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะขัดขวางและต่อต้านการท างาน 



๒๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Will iam  P. Anthony,  
1984, pp. 36-43,  
อ้ า ง ใ น พั ช ร า  อุ ด ม ผ ล ,    
(๒๕๕๐, หน้า ๒๓). 
 
 
 
 
 
 
Thelbert L. Drake & 
William H. Roe, 
(1986, p. 30). 
 
 
 
 

๗) ทักษะการ เมือง  (Political Skills) เป็นการ เตรียม         
ความพร้อมให้ผู้บริหารเพ่ือการหลบหลีกเพ่ือลดความล่าช้าและ     
เพ่ือการท างานให้เร็วขึ้น  

๘) การบริหารเวลา (Managing Time) ทรัพยากรจ าเป็น     
ที่เป็นข้อจ ากัดที่ต่อการปฏิบัติงานทางการบริหาร ที่ผู้บริหารจะต้อง
เอาจริงเอาจังกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  

๙)  การประ เมินผลและการ ให้ ร า งวั ล  (Evaluating             
and Rewarding) ผู้บริหารต้องตระหนักในการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการประเมินผลและการให้รางวัลแก่บุคลากร 

 
ทักษะหมายถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาใช้ทั้ง ๕ ดาน  

๑) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เปน 
ความสามารถที่จะประสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันและสามารถที่จะ
มองเห็นองคการในภาพรวม ซึ่งผูบริหารจ าเปนจะตองรูถึงการพ่ึงพา
อาศัยกันของสวนตาง ๆ หรือหนาที่ตาง ๆ ขององคการและเขาใจได
วาการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงสวนอืน่อยางไร  

๒) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) เปนทักษะที่   
ช วยให ผู บริหารท างานกับป จเจกบุคคลหรือกลุ มบุคคลได้               
อยางมีประสิทธิผล ดวยการสรางพลังแหงความรวมมือของทีมงาน       
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 

๓) ทักษะด านการศึกษาและการสอน (Educational           
and Instructional Skills) เปนทักษะที่จ าเป นส าหรับผู บริหาร       
ในฐานะผูน าทางการศึกษา ซึ่งจะตองมีความรูความเขาใจการสอน
และการเรียนจะตองเปนผูมีภูมิรูและเปนนักวิชาการท่ีดี 

๔) ทักษะด านเทคนิค (Technical Skills) เป นทักษะที่
เกี่ยวของกับการมีความรูที่เชี่ยวชาญและมีความช านาญในกิจกรรม 



๒๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับทักษะ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Thelbert L. Drake & 
William H. Roe, 
(1986, p. 30). 
 
 

อยางใดอยางหนึ่ง พรอมทั้งมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีในการท ากิจกรรม 

๕) ทักษะดานความรูความคิด (Cognitive Skills) เปนทักษะ
ที่ผูบริหารจ าเปนตองมีความรู ความคิด มีสติปญญาและมีวิสัยทัศน์ 

 
สรุปได้ว่า ทักษะการบริหารเป็นศิลปะในการใช ศาสตรและศิลป์ผสมผสานเข้ากันใน        

การบริหารงานในองคกรหรือหนวยงาน โดยอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้สติปัญญาแยกแยะประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ จากมุมมองขององค์การโดยส่วนรวม การมองเห็นภาพรวมขององค์การ การเข้าใจความ
ซับซ้อนของสถานการณ์และลดความซับซ้อนนี้ลงได้ อีกทั้งทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ในทุกระดับ เป็นความสามารถทางการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี การสร้างแรงจูงใจ การก ากับ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ การมีภาวะความเป็นผู้น า การติดต่อสื่อสารและการแก้ไขความขัดแย้ง 
รวมถึงทักษะทางเทคนิค คือ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานหรือแนวทางการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงให้บรรลุความส าเร็จ เช่น การวิเคราะห์สถิติ การท างบการเงินเพ่ือให้ เกิดผล
การปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ จนบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 

 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ไว้ เพ่ือให้สามารถเข้าใจ 

ถึงกระบวนการตอบสนองและการแปลความหมายจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ออกมาตามแต่ละบุคคลไว้ดังนี้  

๒.๒.๑ ความหมายของการรับรู้  
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทาง

อวัยวะรับสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกาย กระบวนการนี้จะเริ่มจากอวัยวะรับสัมผัส  
(Sensory Organ) สัมผัสกับสิ่งเร้าแล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง จากนั้นสมองจะ
อาศัยประสบการณ์เดิม แรงจูงใจ อารมณ์ สติปัญญา ฯลฯ เพ่ือแปลความหมายของอาการสัมผัส 



๓๐ 
 
(Sensation) ออกมาเป็นการรับรู้๒๘ โดยกระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังร่างกายเกิด
การรับสัมผัสจากสิ่งเร้าทั้งหลาย ในการแปลความหมายของสมองจะถูกต้อง ละเอียดและชัดเจนมากน้อย
เพียงใด จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม ความรู้ที่สะสมไว้ ความจ า ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม         
ซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล๒๙ เป็นความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวตีความและแปลความหมายออกมา๓๐ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระดับโลก ชื่อ Peter Drucker เขียนบทความที่อธิบายว่า 
การรับรู้ คือ ความจริง (Reality) ของสิ่งนั้น หมายความว่า ความจริงของสิ่งต่าง ๆ คือการรับรู้ต่อสิ่งนั้น ๆ 
นั่นเอง ไม่มีใครรู้ว่าตัวตนจริง ๆ ของสิ่งนั้น เป็นอย่างไรแต่รับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร การรับรู้จึงเป็นความจริง 
ของสิ่งนั้น บุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้าซึ่งมาจากสิ่งแวดดล้อมผ่านเข้ามาในความรู้สึก สัมผัส (senses) 
โดยการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสและสัมผัส หรือประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกายและบุคคล      
จะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ๓๑   

สรุปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้สึกและแปลความหมายหรือ
ตีความจากสิ่งเร้าที่รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า ความรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดิม
ที่มีอยู่ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ  

 

๒.๒.๒ กระบวนการรับรู้  
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัส             

ทั้ง ๕ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส ซึ่งมากระตุ้นให้เกิดการตีความต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ออกมาเป็น              
ความหมายต่าง ๆ โดยกระบวนการการรับรู้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กระบวนการ 
คือ ๑) การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) ๒) การจัดระเบียบข้อมูล (Perceptual Organization)     
๓) การตีความหมาย (Interpretation)  
                                                           

๒๘
 จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, จิตวิทยาทั่วไป General psychology, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗๙. 
๒๙ เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๗. 
๓๐ ฐิติรัตน์ บ ารุงวงศ์, การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐. 
๓๑ สุธรรม รัตนโชติ, ๒๕๕๓, หน้า ๘๔, อ้างถึงใน นายประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว, “ศึกษาความเข้าใจสิทธิ

ประโยชน์ประกันสังคมของพนักงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, สารนิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน้า ๕. 
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๓๑ 
 

๑) การเลือกรับรู้  (Perceptual Selection) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการเปิดรับ 
(Exposure) ซึ่งบุคคลส่วนมากจะเปิดรับเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้นและขั้นตอนของการเลือกสนใจ 
(Attention) โดยเป็นการน ากลยุทธต่างๆมาเรียกร้องความสนใจ นอกจากนี้แต่ละคนยังมีการเลือกรับรู้         
ที่แตกต่างไปตามบุคลิกของแต่ละบุคคลด้วย 

๒) การจัดระเบียบข้อมูล (Perceptual Organization) เป็นการน าเอาสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้รับ
มากลั่นกรองเพ่ือเลือกเฉพาะข้อมูลส่วนที่ส าคัญและรวบรวมข้อมูลเฉพาะนั้น ๆ มาแยะแยะเป็นหมวดหมู่  

โดยสามารถแบ่งได้ ๒ หลักการ ได้แก่ 
๒.๑) การจ าแนกการรับรู้  (Perceptual Categorization) เป็นการจ าแนกข้อมูลกลุ่ม       

อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ไม่สับสนกับกลุ่มข้อมูลที่รับใหม่   
๒.๒) การรวบรวมกลุ่มการรับรู้ (Perceptual Integration) แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่การ

เติมเต็มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ (Closure) การรวมกลุ่ม (Grouping) และองค์ประกอบรอบข้าง (Context) 
๓) การตีความหมาย ( Interpretation) จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้บุคคลยังมีการเชื่อมโยงหลาย ๆ สิ่งเข้าด้วยกัน จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
๓.๑) ลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคล (Individual Characteristics) เกิดจากการเรียนรู้         

จากประสบการณ์ส่วนตัว (Learning from experience) หรือ การคาดหวัง (Expecttation)  
๓.๒) สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน (Situational Characteristics )  
๓.๓) การเชื่อมโยงของบุคคล (Personnel Inferences)  เป็นกระบวนการที่บุคคลน า          

สิ่งต่าง ๆ แวดล้อมที่มีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากัน๓๒ 
สรุปได้ว่า กระบวนการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ แบ่งได้เป็น ๓ กระบวนการ คือ

การเลือกรับรู้, การจัดระเบียบข้อมูลและการตีความหมาย ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล        
ที่เกิดจากสิ่งเร้า, การเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีแตกต่างกัน จนเกิดเป็นวินิจฉัยที่แตกต่างกันด้วย 

   

๒.๒.๓ การวัดการรับรู้ 
การวัดการรับรู้นั้นส่วนใหญ่แล้ว ใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกับการวัดทัศนคติ การวัคค่านิยมและ

การวัดบุคลิกภาพ ทั้งนี้ก็เพราะว่าการรับรู้นั้นเป็นขั้นหนึ่งของทัศนคติ การวัดการรับรู้จึงรวบรวมได้ ดังนี้ 
๑) การสังเกต (Observation) 
๑.๑) สังเกตที่ใบหน้าของบุคคลว่ามีการแสดงออกทางสีหน้าอย่างไร 
๑.๒) สังเกตจากแววตา 

                                                           
๓๒ สิทธิโชค วรานุสันติกุล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน, ๒๕๒๔), หน้า ๕๙-๖๕.  



๓๒ 
 

๑.๓) พิจารณาที่บุคลิกภาพ ท่าทางของร่างกาย เช่น มีอาการตื่นเต้นหรือไม่เพียงใด 
๑.๔) พิจารณาที่เจตนารมณ์ของบุคคลว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมามีเจตนาอย่างไร 
๒) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้ 
๒.๑) แบบสอบถามที่มีค าถามเป็นข้อความที่มีเพียงความคิดเดียว  โดยให้เลือกตอบว่า        

เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย, ใช่-ไม่ใช่, ถูก-ผิด ซึ่งในบางครั้งอาจมีค าว่า ไม่แน่ใจ อยู่ด้วยก็ได้ 
๒.๒) แบบสอบถามที่ค าถามมีหลายตัวเลือกเป็นมาตรวัด (Scaling) เป็นค าถามที่มี          

ประโยคค าถามและมีค าตอบที่เป็นระดับการรับรู้ว่ามากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ          
คือ ปฏิบัติ-ไม่ปฏิบัติ  หรือ ๓ ระดับคือ ปฏิบัติ-ปฏิบัติบางครั้ง-ไม่ได้ปฏิบัติ หรือ ๕ ระดับ เช่น          
ปฏิบัติมากที่สุด-มาก-ปานกลาง-น้อย-น้อยที่สุด 

๒.๓) การใช้แบบทดสอบและเครื่องมือทางจิตวิทยา โดยผู้ท าการทดสอบเสนอสิ่งเร้าแก่ผู้ถูก
ทดสอบ เพ่ือให้แสดงพฤติกรรมหรือค าตอบออกมา สิ่งเร้านั้นอาจเป็นรูปภาพหรือสิ่งอื่นก็ได้๓๓ 

สรุปได้ว่า การวัดการรับรู้ เป็นขั้นหนึ่งของทัศนคติ  เกิดจากการสังเกตบุคลิกลักษณะ            
ที่แสดงออกมาทางสีหน้า แววตา ท่าทาและเจตนารมณ์ หรือใช้แบบสอบถามให้เลือกตอบเพ่ือให้เกิดมาตร
วัดในการแสดงพฤติกรรมหรือค าตอบออกมา 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้  
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ , 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๙). 

การรับรู้ เป็นกระบวนการที่สิ่ งมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านทางอวัยวะรับสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
แ ล ะผิ ว ก าย  ก ร ะบวนกา รนี้ จ ะ เ ริ่ ม จ ากอวั ย ว ะ รั บ สั ม ผั ส             
(Sensory Organ) สัมผัสกับสิ่งเร้าแล้วส่งกระแสประสาทไปยังระบบ
ประสาทส่วนกลาง จากนั้นสมองจะอาศัยประสบการณ์ เดิม 
แรงจูงใจ อารมณ์ สติปัญญา ฯลฯ เพ่ือแปลความหมายของ          
อาการสัมผัส (Sensation) ออกมาเป็นการรับรู้ 
 

                                                           
๓๓ มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์, ๒๕๕๓, “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา            
นิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด, (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 
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๓๓ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เติมศักดิ์ คทวณิช,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๒๗). 
 
 
 
 
สุธรรม รัตนโชติ, 
(๒๕๕๓, หน้า ๘๔). 

การรับรู้เป็นกระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลัง
ร่างกายเกิดการรับสัมผัสจากสิ่งเร้าทั้งหลาย ในการแปลความหมาย
ของสมองจะถูกต้อง ละเอียดและชัดเจนมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่
กับประสบการณ์เดิม ความรู้ที่สะสมไว้ ความจ า ความเชื่อ ทัศนคติ 
และค่านิยมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
 
การรับรู้  คือ ความจริง  (Reality) ของสิ่ งนั้น หมายความว่า        
ความจริงของสิ่งต่าง ๆ คือการรับรู้ต่อสิ่งนั้น ๆ นั่นเอง ไม่มีใครรู้ว่า
ตัวตนจริง ๆ ของสิ่งนั้น เป็นอย่างไรแต่รับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร การ
รับรู้จึงเป็นความจริง ของสิ่งนั้น บุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้าซึ่งมา
จากสิ่ งแวดดล้อมผ่านเข้ ามาในความรู้ สึ ก  สัมผัส  (senses)             
โดยการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสและสัมผัสหรือประสาทสัมผัส         
ทางตา หู จมูก ลิ้นและผิวกายและบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ 
 

 

สิทธิ โชค วรานุสันติกุล , 
(๒๕๒๔, หน้า ๕๙-๖๕). 

การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ 
ผ่านประสาทสัมผัส  ทั้ง ๕ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส ซึ่งมา
กระตุ้นให้เกิดการตีความต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ออกมาเป็นความหมาย   
ต่าง ๆ โดยกระบวนการการรับรู้ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กระบวนการ 
คือ  

๑) การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) ประกอบไป
ด้วย ขั้นตอนของการเปิดรับ (Exposure)  ซึ่งบุคคลส่วนมากจะ
เปิดรับเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้นและขั้นตอนของการเลือก
สนใจ (Attention) โดยเป็นการน ากลยุทธต่าง ๆ มาเรียกร้อง 
ความสนใจ นอกจากนี้แต่ละคนยังมีการเลือกรับรู้ที่แตกต่างไปตาม
บุคลิกของแต่ละบุคคลด้วย 
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๓๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สิทธิ โชค วรานุสันติกุล , 
(๒๕๒๔, หน้า ๕๙-๖๕). 

๒) การจัดระเบียบข้อมูล (Perceptual Organization)      
เป็นการน าเอาสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้รับมากลั่นกรองเพ่ือเลือกเฉพาะ
ข้อมูลส่วนที่ส าคัญและรวบรวมข้อมูลเฉพาะนั้น ๆ มาแยะแยะ       
เป็นหมวดหมู่ โดยสามารถแบ่งได้ ๒ หลักการ ได้แก่ 

๒.๑) การจ าแนกการรับรู้ (Perceptual Categorization) 
เป็นการจ าแนกข้อมูลกลุ่มอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ไม่สับสน        
กับกลุ่มข้อมูลที่รับใหม่   

๒.๒) การรวบรวมกลุ่มการรับรู้ (Perceptual Integration) 
แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ การเติมเต็มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ 
(Closure) การรวมกลุ่ม (Grouping) และองค์ประกอบรอบข้าง 
(Context) 

๓) การตีความหมาย (Interpretation) จะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของแต่ละบุคคล  

๓ .๑ )  ลั กษณะที่ แ ตกต่ า งกั นของบุ คคล  ( Individual 
Characteristics) เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว 
(Learning from experience) หรือ การคาดหวัง (Expecttation)  
         ๓.๒)สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน (Situational Characteristics)  

๓.๓) การเชื่อมโยงของบุคคล (Personnel Inferences) เป็น
กระบวนการที่บุคคล น าสิ่งต่าง ๆ แวดล้อมท่ีมีอยู่มาเชื่อมโยงเข้ากัน 

  

 

 
สรุปได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้น จากสิ่งเร้าที่มากระทบ

ผ่านขั้นตอนการเลือกรับรู้การจัดระเบียบข้อมูลและการตีความหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม 
ความรู้ที่สะสมไว้ ความจ า ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม โดยจะตีความหมายออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล  

 

http://uc.thailis.or.th/catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


๓๕ 
 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
ความหมาย รูปแบบองค์การและอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ         

เป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกฐานะจาก       
สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า        
ปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ปัจจุบัน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีองค์การบริหารส่วนต าบล         
ทั่วประเทศทั้งสิ้น ๕,๓๓๒ แห่ง๓๕ 

 

๒.๓.๒ รูปแบบองค์การ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  ๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และ               

๒) ฝุายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ ๒ คน ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี ๑ หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้น
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๖ คนและในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี             
๒ หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ ๓ คน สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้งและตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี ๑.๑) สมาชิกภาพ และ ๑.๒) อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้สิ้นสุดลงเมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมื่อมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗, แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th [๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 
๓๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://1th.me/Am34 [๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0151.PDF


๓๖ 
 

 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารง

ต าแหน่งหรือในกิจการที่กระท าให้ อบต. 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๖) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๖ เดือน 
 (๗) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร 
 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่         

เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล       
เสื่อมเสีย 

 (๙) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง 

๑.๒) อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล               
ร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

 (๔) เลือกประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภา อบต. 
 (๕) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 (๖) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ได ้

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๓๗ 
 

 (๗) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับ        
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้ 

 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล๓๖ 

๒) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑ คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ๒ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้
ฝุายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมี ๒.๑) สมาชิกภาพ  ๒.๒) อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

๒.๑) สมาชิกภาพของฝุายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๕๘ ของ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้สิ้นสุดลงเมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ  
 (๒) ตาย  
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑  
 (๕) กระท าการฝุาฝืนมาตรา ๖๔/๒  
 (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒  
 (๗) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
 (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่า         

สามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควร
ด ารงต าแหน่งต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  

๒.๒) อ านาจหน้ าที่ ของฝุ ายบริหารองค์การบริหารส่ วนต าบล  ตามมาตรา ๕๙                   
ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

                                                           
๓๖ เรื่องเดียวกัน. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


๓๘ 
 

 (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  

 (๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ซึ่งการท างานประสานกันภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น โดยการที่สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นผู้ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและมีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ท างานประจ าวัน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้อ านวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ซึ่งภายในองค์กรสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้         
เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

 (๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) กองคลัง 
 (๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๕) กองช่าง 
 (๖) กองสวัสดิการสังคม 
 (๗) กองส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น๓๗ 
สรุปได้ว่า รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และฝุายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่ โดยที่สภา       
เป็นผู้ออกความเห็นชอบแผนพัฒนา ร่างข้อบัญญัติและควบคุมการท างานของฝุายบริหาร ส่วนฝุายบริหาร
มีอ านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

                                                           
๓๗ อ้างแล้ว. 



๓๙ 
 

๒.๓.๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้ 
๑) พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๖ 
๒) มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา ๖๗ ดังนี้ 

๒.๑) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
๒.๒) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจรและส่งเสริมสนับสนุน

หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
๒.๓) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒.๔) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๒.๕) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ           

การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๒.๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
๒.๘) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๙) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๒.๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

๓) มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้ 
๓.๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
๓.๒) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๓.๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
๓.๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
๓.๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
๓.๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๓.๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
๓.๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 



๔๐ 
 

๓.๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
๓.๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
๓.๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
๓.๑๒) การท่องเที่ยว 
๓.๑๓) การผังเมือง๓๘ 

สรุปได้ว่า อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดให้มีสิ่งจ าเป็น, การ
บ ารุงรักษา, การสนับสนุนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ภายใน
ต าบลคลองสามทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นอยู่อย่างผาสุขในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน 

 

๒.๓.๔ อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์         
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้ 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า 
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 
๗) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙) การจัดการศึกษา 
๑๐) การสังคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
๑๓) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                           
๓๘ อ้างแล้ว. 



๔๑ 
 

๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
๒๐) การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒) การจัดให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๒๕) การผังเมือง 
๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
๒๘) การควบคุมอาคาร 
๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา         

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑) กิจอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด๓๙ 
สรุปได้ว่า อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดระบบการบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 

                                                           
๓๙ อ้างแล้ว. 



๔๒ 
 

            โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒.๓  แสดงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม๔๐ 
 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนึ่งในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาล
กลางได้โอนอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเองและด าเนินการ
โดยอิสระ ไม่ต้องขึ้นกับส่วนกลาง แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลางและต้องอยู่ในขอบเขต
ที่รัฐบาลกลางมอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงปกครองตามหลักการกระจายอ านาจ หัวใจหลักส าคัญ
ของการกระจายอ านาจ คือองค์กรเป็นเป็นนิติบุคคลมีสิทธิในการท านิติกรรมทางกฎหมาย มีความ     
เป็นอิสระในการบริหารงาน มีบุคลากรและทรัพยากรเป็นของตนเอง มีการเลือกตั้ง สภาและผู้บริ หาร
ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

                                                           
๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , [ออนไลน์] ,          

แหล่งที่มา: https://www.khlongsamlocal.go.th/index.php [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

องค์การบริหารส่วนต าบล อบต.คลอง

สภา อบต. นายก อบต. 

รองนายก อบต. ๒ คน 

ปลัด อบต. 

ส่วนงานต่างๆที่จัดตั้งข้ึน 

สมาชิก สภาอบต. 

• หมู่บ้านละ ๒ คน 

• อบต. มี ๒ หมู่บ้าน มีสมาชิก

สภาอบต. หมู่บ้านละ ๓ คน 

• อบต. มี ๑ หมู่บ้าน มีสมาชิก

สภาอบต. หมู่บ้านละ ๖ คน 

เลขานุการนายก อบต. ๑ 

https://www.khlongsamlocal.go.th/index.php


๔๓ 
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย  
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี         

มีโครงสร้างการบริหาร, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
๒.๔.๑ โครงสร้างการบริหาร  
๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติและควบคุมฝุายบริหาร 

ประกอบด้วย สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ๓๒ คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
๒) คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 

นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คนและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน ทั้งนี้ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  

๓) ส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  แบ่งออกเป็น  ส านักปลัด 
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการ
สังคม๔๑ 

๒.๔.๒ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น จินตนาการ หรือคาดการณ์

เหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของหน่วยงานหรือองค์กร โดยมุ่งหวังที่จะเป็นอะไร  
หรือมีหน้าตาอย่างไรในอนาคต๔๒ โดยวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         
คลองสาม คือ “การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา"๔๓ 

๒.๔.๓ พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
พันธกิจ (Mission) หมายถึง งานที่เป็นภาระผูกพันของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้อง        

ท าให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ได้ก าหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้  
๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 
๒) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
๓) ส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน  
๔) ปูองกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดและรักษาความสงบในชุมชน  

                                                           
๔๑ เรื่องเดียวกัน. 
๔๒ อ้างแล้ว. 
๔๓ อ้างแล้ว. 



๔๔ 
 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีของประชาชน  
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและอาชีพเสริมให้กับประชาชน  
๗) ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๘) ทะนุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๙) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น๔๔ 

สรุปได้ว่า พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามเป็นภาระที่ผู้บริหารจะต้อง
ด าเนินการส่งเสริม, สนับสนุน, จัดให้มีและบ ารุงรักษา เพ่ือจัดระบบการบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 

๒.๔.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นแผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบ

ต่างๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็นการร่วมจิต มีเปูาประสงค์       
อันแสดงถึงเจตจ านงค์ร่วมของทุกฝุาย  ผนึกพลังใจของทุกฝุายเพ่ือกระท าพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์             
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต รู้ปัจจุบัน เพ่ือไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์         
ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากรทุนต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือยังไม่ได้
พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี           
บริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เป็นแผนที่มีเปูาประสงค์ดี 
ก่อให้เกิดการร่วมใจ มีหลักการดีก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด      
การร่วมท าและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า๔๕  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค  
๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๓) ยุทธศาสตร์การบ ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

                                                           
๔๓ อ้างแล้ว. 
๔๕ เสรี พงศ์พิศ, ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข: บทเรียนจากหมู่บ้าน, (กรุงเทพมหานคร: พลังปัญญา, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐.  

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$dlBibList$ctl02$lnkBibDetail%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22BibDetail.aspx?bibno=102882&page=1&recordsNo=2&Back=Back%22,%20false,%20true))


๔๕ 
 

๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ  
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ  
๗) ยุทธศาสตร์การส่งเสริการท่องเที่ยว๔๖  
 

สรุป ได้ ว่ า  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลคลองสามเป็น              
แผนการด าเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ อันแสดงถึงเจตจ านงค์เพ่ือกระท าพันธกิจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการบริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับรู้ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารจากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้ เห็น            

ถึงความส าคัญของทักษะการบริหารในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลการวิจัยที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
อ านวย พลรักษา ได วิจัยเรื ่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต ๒ มีพฤติกรรมอยู่ ในระดับมากทั้ ง ในภาพรวมและรายด้ าน โดยด้านที่มีทักษะสูงสุดคือ                
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ๒. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนมีพฤติกรรมแตกต่างกัน๔๗  

พระครูไพโรจนสารคุณ (สุเทพ งามละมัย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารจัดการวัด
ของเจาอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า เจาอาวาสในอ าเภอ            

                                                           
๔๖ อ้างแล้ว. 
๔๗

 อ านวย พลรักษา, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ, (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๔๖ 
 
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู ในระดับมากและ           
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหาร
จัดการวัด อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบทักษะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอ าเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พระสงฆมีทัศนะแตกตางกันตาม
พรรษา สวนพระสงฆที่มีอายุและระดับการศึกษานักธรรมตางกัน มีทัศนะไมแตกตางกัน๔๘  

ไมตรี จันทรา และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓” ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๓ โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน ๒. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีทักษะการบริหารไม่แตกต่างกัน๔๙ 

เตือนใจ ดลประสิทธิ์  และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ       
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขมในภาพรวม 
อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง ๓ ทักษะอยู่ในระดับมาก โดยทักษะด้านความคิด        
รวบยอด เป็นอันดับแรก ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน       
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  พบว่า ข้าราชการครูที่มี เพศต่างกัน  หรือมีอายุต่างกัน หรือ                  
มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขตหนองแขม แตกต่างกัน                
                                                           

๔๘
 พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ งามละมัย), “ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอ าเภอลาด

หลุมแกว จังหวัดปทุมธาน”ี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๔๙
 ไมตรี จันทรา และคณะ, ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ ๑๑ 
ฉบับท่ี ๕๓, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗). 



๔๗ 
 
และทักษะด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ พบว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะด้านความคิดรวบยอดไม่แตกต่างกัน๕๐  

อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน๕๑  

ประคอง แสนจ าหน่าย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีทักษะการบริหาร
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ต่างกันและผู้บริหารที่ท างานอยู่ เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารงาน          
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคนิคและด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารมีทักษะ        
การบริหารงานไม่แตกต่างกัน๕๒  

สมศักดิ์ จินดาไทย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล          
ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย
พบว่าระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

                                                           
๕๐

 เตือนใจ ดลประสิทธิ์ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต , ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓,    
(กันยายน - ธันวาคม, ๒๕๖๐). 

๕๑
 อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๔). 

๕๒
 ประคอง แสนจ าหน่าย, “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปทุมธานี”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒,         
(กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๓), ๑๑๓-๑๒๒. 
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๔๘ 
 
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค๕๓  

Tillotson, 1996 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ทักษะทางเทคนิคทักษะทางมนุษย์ และ
ทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ระดับสูงของ Texas Association 
of College and University Student Personnel Administrators (TACUSPA)” ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ทักษะทางมนุษย์ รองลงมาได้แก่ทักษะทางความคิด         
รวบยอดและทักษะทางเทคนิค๕๔  

Kindred, 1972 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน” ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีทักษะทางการบริหารทั้งสามด้าน คือ  ทักษะด้านกรอบความคิด ทักษะ           
ด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค จะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของความมีอคติ ขาดเปูาหมาย       
ที่แน่นอนและขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่ดี ขาดแผนที่ดีและเกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง๕๕ 

Newto, 1987 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องคุณลักษณะการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย” ผลการวิจัยพบว่า บรรดาคุณสมบัติที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารนั้นมี
หลายประการ เช่น ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดรวบยอด 
การวิเคราะห์การวิจัยพื้นฐานและการวางแผนการแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ๕๖  

 
 

                                                           
๕๓ สมศักดิ์ จินดาไทย, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓). 

๕๔ Tillotson, อ้างใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓  
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๖๐): ๑๐. 

๕๕ Kindred, อ้างถึงใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓   
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๖๐): ๑๑. 

๕๖ Newto, อ้างถึงใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓  
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๖๐): ๑๓. 
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๔๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อ านวย พลรักษา, (๒๕๕๖). “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ มีพฤติกรรม
อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มี
ทักษะสูงสุดคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ๒. การเปรียบเทียบ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น         
เขต ๒ จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้      
ต่อเดือน มีพฤติกรรมแตกต่างกัน 
 

พระครูไพโรจนสารคุณ  
(สุเทพ งามละมัย), (๒๕๕๘). 

“ทักษะการบริหารจัดการวัดของ เจาอาวาสในอ าเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า        
เจาอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะ
การบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป นรายด าน พบว า เจ าอาวาสในอ าเภอ        
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหารจัดการ
วัดอยู ในระดับมากทุกด าน การเปรียบเทียบทักษะ      
การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา         
พระสงฆมีทัศนะแตกตางกันตามพรรษา สวนพระสงฆ     
ที่มีอายุและระดับการศึกษานักธรรมตางกัน มีทัศนะ     
ไมแตกตางกันแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกวในดาน 
เทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ ดานความคิดรวบยอดและด้าน 



๕๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูไพโรจนสารคุณ  
(สุเทพ งามละมัย), (๒๕๕๘). 

การสอน พบวาการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของเจาอาวาส
จ าเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยว       
ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ไมตรี จันทรา และคณะ, (๒๕๕๗). “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๓ ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
นครศรีธรรมราช เขต ๓ โดยภาพรวมมีทักษะการบริหาร
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้านการศึกษาและ      
การสอน ๒. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้ น พ้ื น ฐ าน  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓ จ าแนกตาม         
ขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะ 
การบริหารไม่แตกต่างส่วนการจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาและจ าแนก          
ตามประสบการณ์ในการอบรมเชิงบริหารต่อปีของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการ
บริหารแตกต่างกัน 
 

 

 

 



๕๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เตือนใจ ดลประสิทธิ์ และคณะ,  
(๒๕๖๐). 

“ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”
ผลการวิ จั ยพบว่ า  ทักษะการบริ หารของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน 
เขตหนองแขมในภาพรวม อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทั้ง ๓ ทักษะอยู่ในระดับมาก โดยทักษะ  
ด้านความคิดรวบยอด เป็นอันดับแรก ผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม จ าแนก
ตาม เพศ อายุ  วุฒิ การศึ กษาและประสบการณ์ ใน         
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูที่มี
เพศต่างกัน หรือมีอายุต่างกัน หรือมีวุฒิการศึกษาต่างกัน   
มี คว ามคิ ด เห็ นต่ อทั กษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการครู      
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม แตกต่าง
กัน และทักษะด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ พบว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อทักษะด้านความคิดรวบยอดไม่แตกต่างกัน 
 

อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์,  
(๒๕๕๔). 

“ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจังหวัด
จันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 



๕๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์, 
(๒๕๕๔). 
 
 
 
 
ประคอง แสนจ าหน่าย,  
(๒๕๕๓). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมศักดิ์ จินดาไทย, (๒๕๕๓). 
 

จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก ทักษะ     
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น      
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีจ าแนกตามสถานภาพ 
และวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 
“ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี” ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริหารมีทักษะการบริหารโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ ในระดับมาก การเปรียบเทียบทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกัน และผู้บริหารที่ท างาน
อยู่ เขตพ้ืนที่ การศึกษาต่ างกัน โดยภาพรวมมีทักษะ        
การบริหารงานแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเทคนิคและด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารมีทักษะ
การบริหารงานไม่แตกต่างกันกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตหนองแขม แตกต่างกัน และทักษะด้านการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพ พบว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ใน     
การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะด้านความคิด
รวบยอดไมแ่ตกต่างกัน 
 
“ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
 

 



๕๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมศักดิ์ จินดาไทย, (๒๕๕๓). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillotson, 1996, อ้างถึงใน  
สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ,  
(๒๕๖๐). 
 
 
 
 
 
 
Newto, 1987, อ้างถึงใน  
สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ,  
(๒๕๖๐). 
 
 
 
 
 

ขั้น พ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวมอยู่        
ในระดับมาก ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทักษะ      
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะ
ด้านเทคนิค 
 
“การวิเคราะห์ทักษะทางเทคนิคทักษะทางมนุษย์และ
ทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการ
บริหารการศึกษา ระดับสูงของ Texas Association of 
Collegeand University Student Personnel 
Administrators (TACUSPA) ” ผลการวิ จัยพบว่ า 
ทักษะที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ทักษะทาง
มนุษย์ รองลงมาได้แก่ทักษะทางความคิดรวบยอดและ
ทักษะทางเทคนิค 
 
“เรื่องคุณลักษณะการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย” ผลการวิจัยพบว่า 
บรรดาคุณสมบัติที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารนั้นมี
หลายประการ เช่น ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิค           
การปฏิบัติงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดรวบยอด
และการวิ เคราะห์การวิจัย พ้ืนฐานและการวางแผน        
การแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
 

 



๕๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
Kindred, 1972, อ้างถึงใน  
สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, 
(๒๕๖๐). 

“ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่ไม่มีทักษะทางการบริหารทั้งสามด้าน คือ ทักษะ
ด้านกรอบความคิด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะ
ด้านเทคนิค จะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของความมีอคติ 
ขาดเปูาหมายที่แน่นอนและขาดคุณสมบัติของการเป็น 
ผู้น าที่ดี ขาดแผนที่ดีและเกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง 
 

Kindred, 1972, อ้างถึงใน  
สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ,  
(๒๕๖๐). 

“ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่ไม่มีทักษะทางการบริหารทั้งสามด้าน คือ ทักษะ
ด้านกรอบความคิด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะ
ด้านเทคนิค จะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของความมีอคติ 
ขาดเปูาหมายที่แน่นอนและขาดคุณสมบัติของการเป็น 
ผู้น าที่ดี ขาดแผนที่ดีและเกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง 
 
 

 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส าคัญ   
ทั้ง ๓ ด้านคือทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านความคิดรวบยอด ล้วนมี
ความส าคัญต่อการบริหารงานในองค์การ โดยทักษะด้านความคิดรวบยอดส าคัญส าหรับผู้บริหารองค์การ
ระดับสูง ผู้บริหารที่เก่งจะบริหารงานท าให้องค์การประสบผลส าเร็จในอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวโน้ม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามที่บริหารงานมีประสิทธิภาพนี้ น่าจะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้จากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ           

ของการรับรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลการวิจัยที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
อภิญาณี พญาพิชัย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐาน

ร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการแผนกยาในร้านบู๊ทส์ส่วนใหญ่     
เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า ๓๐-๔๐ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจและมี



๕๕ 
 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๓๐,๐๐๑-๔๐,๐๐๐ บาท ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาด        
ของร้านบู๊ทส์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสาร 
ทางการตลาดระดับมาก มีการรับรู้ต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพมาก  การสื่อสาร            
ทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ของบริษัท มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อการได้           
รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพในทิศทางตรงกันข้ามระดับต่ า๕๗  

ศิริพล เจียมวิจิตร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่า ตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ”  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ ๒๑ - ๓๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท           
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเดอะฮับ รังสิต ผ่านทางสื่อปูายโฆษณาและโปสเตอร์สื่อ
ดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับท าเล/สถานที่ตั้งของ 
เดอะฮับ รังสิตการศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตรา สินค้าเดอะฮับ รังสิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณค่า
ตราสินค้าด้านคุณภาพที่รับรู้ในระดับมาก ในขณะที่ด้านการรู้จักตราสินค้าความสัมพันธ์กับตราสินค้าและ
ความภักดีต่อตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลางการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเดอะฮับ รังสิตในประเด็นของเนื้อหาและความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อ          
ทีแ่ตกต่างกันของผู้บริโภคมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน๕๘  

พัชรียา สุตา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้า         
ผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง        
มีอายุในช่วง ๒๖ - ๓๐ ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ
รายได้เฉลี่ยต่อเตือนอยู่ในช่วง ๑๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท การรับรู้การสื่อสารของผู้บริโภคที่มีต่อ         
QR Code ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในระดับมากกับด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารอิล็กทรอนิกส์ ทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับด้านแนวโน้มในอนาคตในการซื้อสินค้า
ผ่านระบบ QR Code นอกจากนั้น การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน 

                                                           
๕๗ อภิญาณี พญาพิชัย, “การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของ

ร้านบู๊ทส์”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
๕๘ ศิริพล เจียมวิจิตร, “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ตราสินค้า

ของผู้บริโภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี”, การค้นคว้าอิสระ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๙). 



๕๖ 
 
มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ส่วนการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคมีกวามสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อการซื้อสินค าผ่าน QR Code ในทิศทางเดียวกัน๕๙  

อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของ
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้แนวคิด     
การจัดการความรู้ ทั้งในด้านความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญ กระบวนการ ประโยชน์และปัญหา 
อุปสรรคในการจัดความรู้อยู่ในระดับมาก ส าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลกับการรับรู้แนวคิด 
การจัดการความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศ ต าแหน่งงาน เงินเดือนและการศึกษาต่างกัน  มีผลต่อ        
การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ แตกต่างกัน๖๐ 

เกษกนก ศศิบวรยศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้
ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจั งหวัดชลบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๒๐-๓๐ ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ -๒๐,๐๐๐ บาท                 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้จาการเข้ารับบริการ
และความภักดีต่อการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์พบว่า  การรับรู้คุณภาพ        
การให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมั่นใจ        
ต่อลูกค้าด้านความรวดเร็วในการตอบสนองด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่ อถือและด้าน               
ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีซึ่งด้านความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าและพบว่า
คุณค่าที่รับรู้จากการเข้ารับบริการส่งผลต่อความภักดีมากกว่าการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ            
ผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงาม ในเขตจังหวัดชลบุรี๖๑  
 
 

                                                           
๕๙

 พัชรียา สุตา, “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร”, การค้นคว้าอิสระ วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,  (มหาวิทยาลัย           
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๕). 

๖๐
 อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ และคณะ, การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล 

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี , การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ๒๕๕๖). 

๖๑ เกษกนก ศศิบวรยศ, “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้
บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี ”, การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๖). 



๕๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อภิญาณี พญาพิชัย, (๒๕๕๓). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิริพล เจียมวิจิตร, (๒๕๕๙). 

“การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐาน     
ร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการแผนกยาในร้านบู๊ทส์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุมากกว่า ๓๐ - ๔๐ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
การสื่อสารทางการตลาดของร้านบู๊ทส์ โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้
การสื่อสารทางการตลาดระดับมาก มีการรับรู้ต่อการได้
รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพมาก การสื่อสารทาง
การตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ของ บริษัท       
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อการได้รับรองมาตรฐาน        
ร้านยาคุณภาพในทิศทางตรงกันข้ามระดับต่ า 
 
“การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่า  ตราสินค้าของผู้บริ โภค กรณีศึกษา
ศูนย์การค้าส่ ง  เดอะฮับ รังสิต  จั งหวัดปทุมธานี”  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 
๒๑ - ๓๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพ
เป็นพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ เดอะฮับ รังสิต ผ่านทางสื่อปูายโฆษณา
และโปสเตอร์สื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับท าเล/สถานที่ตั้งของ
เดอะฮับ รังสิตการศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
เดอะฮับ รังสิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้า 

 



๕๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริพล เจียมวิจิตร, (๒๕๕๙). ด้านคุณภาพที่ รับรู้ ในระดับมาก  ในขณะที่ด้ านการ    

“รู้จักตราสินค้าความสัมพันธ์กับตราสินค้าและความภักดี
ต่อตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเดอะฮับ รั งสิตในประเด็นของเนื้อหาและ      
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน 
 

พัชรียา สุตา, (๒๕๕๕). “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้า
ผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง ๒๖ - ๓๐ ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรายได้      
เฉลี่ยต่อเตือนอยู่ ในช่วง  ๑๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท       
การรับรู้ การสื่ อสารของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อ  QR Code       
ส่ วน ใหญ่ ให้ความส าคัญ ในระดับมากกับด้ านการ          
ใช้เครือข่ายสื่อสารอิล็กทรอนิกส์ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มี
ต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ        
ด้ านแนวโน้ม ในอนาคตในการซื้ อสินค้าผ่ านระบบ        
QR Code นอกจากนั้น การทดสอบสมมติฐาน พบว่า      
เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีการรับรู้          
การสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน ส่วนการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดของผู้บริโภคมีกวามสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ         
การซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในทิศทางเดียวกัน 

 
 



๕๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์  
และคณะ, (๒๕๕๖). 

“การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ ทั้ งใน
ด้านความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญ กระบวนการ 
ประโยชน์และปัญหา อุปสรรคในการจัดความรู้อยู่ใน 
ระดับมาก ส าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล        
กับการรับรู้แนวคิด การจัดการความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า เพศ ต าแหน่งงาน เงินเดือนและการศึกษาต่างกัน  
มีผลต่อการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ แตกต่างกัน 
 

เกษกนก ศศิบวรยศ, (๒๕๕๖). “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความ
งามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี  ” ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
๒๐ - ๓๐ ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรีเป็น
พนักงานบริษัท เอกชนและมีรายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อน  
๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่รับรู้    
จากการเข้ารับบริการและความภักดีต่อการใช้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 
สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของบุคคลจะแตกต่างกันตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและต าแหน่งงาน ซึ่งการรับรู้เป็นการประเมินทักษะการบริหารงาน
ในองค์การของผู้บริหาร โดยแนวโน้มขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามที่บริหารงานมีประสิทธิภาพ
นี้ น่าจะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
 



๖๐ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย       
ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต น ( Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร        
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ๑. เพศ ๒. อายุ ๓. ระดับการศึกษา ๔. ต าแหน่งงาน และ ๕. รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การรับรู้ (Perception) ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓ ด้าน คือ ๑) ทักษะด้านเทคนิค 
(Technical Skills) ๒) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) ๓) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(Conceptual Skills) ๖๒ ดังแผนภาพที่ ๒.๔ 

 
ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม  

(Independent VariabIes)                      (Dependent VariabIes) 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                           
๖๒ Robert L. Katz, “Skills of an Effective Administration”, Harvard Business Review 33, 

(January-February, 2007): 33-42. 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. ระดับการศึกษา 
๔. ต าแหน่งงาน 
๕. รายได้ต่อเดือน 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๓ ด้าน คือ   
  ๑. ด้านเทคนิค  
  ๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์  
   ๓. ด้านความคิดรวบยอด 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน               
(Mixed Methods) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษาสภาพทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร ตามการรับรู้ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  อ าเภอคลองหลวง           
จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี                
(Mixed Methods Research) โดยเป็นการผสมผสานการวิเคราะห์สังเคราะห์ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

๓.๑.๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) 



๖๒ 
 

๓ .๑ .๒ )  กา รวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  ( Qualitative Research) ใ ช้ ก า รสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก              
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาวิจัย เรื่องทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๙๐ คน๑ 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๑๖๙ คน โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร         
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 

 
 
 

โดย   N  =  จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรทั้งหมด ๒๙๐ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 
 

  
   

            
 

 

                                                           
๑ ที่มา: ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่       

๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. 
๒ Yamane Taro, Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., (New York: Harper and 

Row, 1967), p. 125. 
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๖๓ 
 

  
   

       
 

 

  
   

     
 

         

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๑๖๙ คน 
 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๔ กลุ่มเป็น
จ านวน ๑๒ รูป/คน คือ พระสังฆาธิการจ านวน ๑ รูป, ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน      
๔ ท่าน, ฝ่ายนิติบัญญัติจ านวน ๓ ท่านและข้าราชการจ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ 

๑) พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร) เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ 
๒) ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๓) นายชม บุญธรรม                            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๔) นายนิพนธ์ แก้วธรรม       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๕) นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๖) นายจุฬา มีบุญรอด        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๗) นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี                        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คลองสาม 
๘) นายณัฐพล นิ่มนนท์                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
๙) นายวิรัตน์ บุญอินทร์                ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม 
๑๐) นางสาวปรียวาจ บัวพุด       หัวหน้าส านักปลัด  
๑๑) นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๒) นายทศพร ภิบาลจอมมี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 



๖๔ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร

ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      
จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๔) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๖) ปรับปรุงแก้ไข 
๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง         

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
๑) แบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น        

ตามกรอบการศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัย       
ที่ก าหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลคลองสาม  อ า เภ อคลองหลว ง  จั งหวั ดปทุ ม ธ านี  ใน  ๓  ด้ า น                         
คือ ๑.  ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)  ๒ .  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  (Human Skills)                   



๖๕ 
 
๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้น้ าหนัก 
ของคะแนนดังนี้ 

 ๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในทางการพัฒนาทักษะการบริหาร

ของผู้บริหาร 
๒) แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ขั้นตอนการท าแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
๑) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
๒) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือน าไปสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ต่อไป 
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์  ( Interview) ส า ห รั บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า คั ญ                  

(Key Informants) จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๑๒ รูป/คน 
ประเด็นเนื้อหาของการสัมภาษณ์ คือ การน าหลักทักษะการบริหาร ๓ ด้าน มาประยุกต์ใช้ใน

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย        
๑. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ๒. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) ๓. ทักษะ      
ด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพ่ือ
น าไปพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

๓.๓.๔ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ        

ที่สร้างไว้  



๖๖ 
 

๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

 (๑) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์       
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (๒) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์       
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (๓) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์       
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (๔) ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน    อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
 จังหวัดจันทบุรี 

 (๕) อาจารย์กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์  ภาคหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี 

      จังหวัดจันทบุรี 
 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคลอง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งแต่ละข้อได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง ๐.๖ - ๑.๐  
แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน 

เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 



๖๗ 
 
(Cronbach)๓ ซึ่งไดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๐ แสดงให้เห็นว่า 
แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๔) น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ไดปรับปรุงแกไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา        
สารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ เพ่ือใช้ใน          
การวิจัยต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการวิจัย            
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย            

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง             
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๒) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล โดยน าแบบสอบถามจ านวน 
๑๖๙ ฉบับ โดยแจกกับบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง 
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๑๖๙ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓) น าข้อมูลที่ ได้ ไปวิ เคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  เ พ่ือการวิจัย               
ทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

 
 

                                                           
๓ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิสซิ่ง จ ากัด,  

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
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๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (Interview) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย      

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้
สัมภาษณ์ 

๒) ท าการนัดวัน เวลาและสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์        
ตามท่ีก าหนดไว้  

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น           
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัย      
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) 

หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เรียบร้อยแล้ว  
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  
ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ
พรรณนาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีและพรรณนาสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิ ติ อ นุ ม า น  ( Inferential Statistics) ใ ช้ ส า ห รั บ ท ด ส อบ ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย                
เพ่ือ เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบ
ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์        



๖๙ 
 
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่ า งจะท า กา ร เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า ง ร ายคู่  ด้ ว ย วิ ธี ผ ลต่ า งนั ยส า คัญน้ อยที่ สุ ด                   
(Least Significant Difference: LSD.)   

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ใช้แปลผลข้อค าถามที่ได้จากการประเมินผล มีดังนี ้
ช่วงค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐  แปลว่า มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙  แปลว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙  แปลว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙  แปลว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙  แปลว่า น้อยที่สุด 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความเรียง
และจัดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 

 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Technique) และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 
 



  
บทท่ี ๔  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” ผู ้ว ิจ ัยได้น าแบบสอบถาม          
ที ่รวบรวมมาได ้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๖๙ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป                  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่ วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนก                        
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหาร        
ของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง            
จังหวัดปทุมธานี 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๔.๖ องค์ความรู้ 
 

๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๑๖๙  คน         
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ ๔.๑  ดังนี้ 

 
 
 



๗๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม        

(n=๑๖๙)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๔๙ 

๑๒๐ 

 
๒๙.๐ 
๗๑.๐ 

              รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 
อายุ 

น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๐ - ๓๐ ปี 
๓๑ - ๔๐  ปี 
๔๑ - ๕๐  ปี 

               ๕๑ ปี ขึ้นไป                                           

 
๒ 

๑๐ 
๓๓ 
๙๕ 
๒๙ 

 
๑.๒ 
๕.๙ 

๑๙.๕ 
๕๖.๒ 
๑๗.๒ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

               ปริญญาโทข้ึนไป 

 
๔๒ 

๑๒๒ 
๕ 

 
๒๔.๙ 
๗๒.๒ 
๓.๐ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

               ลูกจ้างโครงการ 

 
๑๒๓ 

๓ 
๔๓ 

 
๗๒.๘ 
๑.๘ 

๒๕.๔ 
รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(n=๑๖๙)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ –  ๓๐,๐๐๐ บาท 

               ๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
รวม 

 
๘ 

๑๘ 
๒๔ 
๓๑ 
๘๑ 
๗ 

๑๖๙ 

 
๔.๗ 

๑๐.๗ 
๑๔.๒ 
๑๘.๓ 
๔๗.๙ 
๔.๑ 

๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่  ๔.๑ พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่ อง “ทักษะ         

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ ของบุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลคลองสาม            
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  

เพศ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๒๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐ เพศชาย จ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ ตามล าดับ 

อายุ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี 
จ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒  รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๓๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๕  อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน  
๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ และน้อยกว่า ๒๐ ปีจ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ และ ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓ ตามล าดับ 

ต าแหน่งงาน  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 
๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘ เป็นลูกจ้างโครงการ จ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔            
เป็นลูกจ้างประจ า จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๔๗.๙ มีรายได้ต่อเดือน            
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๘.๓  มีรายได้ต่อเดือน                
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๔.๒ มีรายได้ต่อเดือน                   



๗๓ 
 
๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๐.๗ มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗ น้อยที่สุดคือมีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ตามล าดับ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่             
๑) ด้านเทคนิค ๒) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ๓) ด้านความคิดรวบยอด ทั้ง ๓ ด้าน ในแต่ละด้านมี ๘ ข้อ 
รวมทั้งหมด ๒๔ ข้อ แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายด้าน           
ดังแสดงในตารางที ่๔.๒ - ๔.๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ
การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม 

(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ 

ระดับการรับรู้ 

  S.D. แปลผล 
๑. ด้านเทคนิค ๓.๘๕ ๐.๓๑๐ มาก 

 ๒.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ๔.๐๒ ๐.๒๙๘ มาก 
 ๓.  ด้านความคิดรวบยอด ๔.๑๗ ๐.๓๑๒ มาก 

รวม ๔.๐๒ ๐.๒๕๑        มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม 

การรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๒๕๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากร
มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑. ด้านเทคนิค (  = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๐)          

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ (  = ๔.๐๒, S.D. = ๐ .๒๙๘) ๓. ด้านความคิดรวบยอด (  = ๔.๑๗,             
S.D. = ๐.๓๑๒) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 



๗๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค 

(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 
ของบุคลากร ฯ ด้านเทคนิค 

 ระดับการรับรู้ 

 S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

 

๓.๘๐ 

 

๐.๗๐๙ 

 

มาก 

๒. ผู้บริหารสามารถจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการ
บริหารได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

 

๓.๘๔ 

 

๐.๕๘๑ 

 

มาก 

๓. ผู้บริหารแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 

๓.๘๗ 

 

๐.๕๘๓ 
 

มาก 

๔. ผู้บริหารสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เ พ่ือใช้           
ในปฏิบัติงานได้จริง 

 

๓.๘๒ 

 

๐.๕๘๑ 
 

มาก 

๕. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

 

๓.๘๘ 

 

๐.๖๒๙ 

 

มาก 

๖. ผู้บริหารให้มีการตรวจสอบผลงานอย่าง              
มีมาตรฐาน 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๕๖๑ 

 

มาก 

๗. ผู้บริหารมีการน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและ
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
๘. ผู้บริหารใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 

๓.๗๙ 
 

๓.๘๓ 

 

 

๐.๕๑๔ 
 

๐.๕๖๔ 

 

 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๓๑๐ มาก 
                     

 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม 
การรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี            

ด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 
ของบุคลากร ฯ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ระดับการรับรู้ 

 S.D. แปลผล 

๑ .  ผู้ บ ริ ห า รมี ค ว าม เ ข้ า ใ จศั กยภ าพและ
ความสามารถของบุคลากรในองค์การ 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๖๓๑ 

 

มาก 

๒. ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 

 

๓.๘๙ 

 

๐.๕๗๘ 

 

มาก 

๓ .  ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ มื่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการค าปรึกษา 

 

๓.๙๓ 

 

๐.๕๓๐ 

 

มาก 

๔.  ผู้ บริ หารให้ โ อกาสกับบุคลากร ในการ           
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

 

๔.๐๖ 

 

๐.๖๒๔ 

 

มาก 

๕. ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร
ภายในองค์การ 

 

๔.๑๒ 

 

๐.๕๕๔ 

 

มาก 

๖. ผู้บริหารใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 

 

๓.๙๙ 

 

๐.๖๐๓ 

 

มาก 

๗. ผู้บริหารสามารถประสานงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๘. ผู้บริหารวางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

๔.๐๒ 
 

๔.๒๐ 

 

๐.๕๖๑ 
 

๐.๕๘๓ 

 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๒๙๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร           
ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๒๙๘) เมื่อพิจารณา        
เป็นรายข้อพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์            
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



๗๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านความคดิรวบยอด 

 (n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 
ของบุคลากร ฯ ด้านความคิดรวบยอด 

ระดับการรับรู้ 

 S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการท างาน
ทั้งหมดอย่างชัดเจน 

 

๔.๒๑ 
 

๐.๖๓๘ 
 

มาก 

๒.  ผู้ บริหาร เข้ า ใจหลักการ ระเบียบและ       
กติกาต่าง ๆ อย่างดี 

 

๔.๐๖ 
 

๐.๖๑๔ 
 

มาก 

๓. ผู้บริหารตั้งมั่นอยู่ในหลักการ ระเบียบและ
กติกาต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 

๔.๑๙ 
 

๐.๖๑๗ 
 

มาก 

๔. ผู้บริหารมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างด ี

 

๔.๒๐ 
 

๐.๖๒๙ 
 

มาก 

๕. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดทิศทาง
ชัดเจน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ 

 

๔.๐๙ 
 

๐.๕๙๖ 
 

มาก 

๖. ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์มาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์การได ้

 

 
๔.๒๑ 

 
 

๐.๕๘๖ 

 

 

มาก 

๗. ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ดี ต่ อ อ ง ค์ ก า ร         
อย่างต่อเนื่อง 
๘. ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่  เ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะใน         
การปฏิบัติงาน 

 
 

๔.๑๓ 
 
 

๔.๓๐ 

 
 

๐.๖๙๕ 
 
 

๐.๕๘๔ 

 
 

มาก 
 

 

มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๓๑๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร      
ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ด้านความคิดรวบยอด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๓๑๒) เมื่อพิจารณา          
เป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร



๗๗ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านความคิดรวบยอด        
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี ๔.๖  การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ 

(n=๑๖๙) 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม
การรับรู้ของบุคลากร ฯ 

เพศ   
ชาย (๔๙ คน) หญิง (๑๒๐คน)   

 S.D  S.D t Sig. 

๑. ด้านเทคนิค ๓.๘๘ ๐.๓๒๗ ๓.๘๔ ๐.๓๐๔ ๐.๘๕๗ ๐.๓๙๓ 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ๔.๐๖ ๐.๒๖๓ ๔.๐๑ ๐.๓๑๑ ๐.๙๙๗ ๐.๓๒๐ 

๓. ด้านความคิดรวบยอด ๔.๑๖ ๐.๓๒๐ ๔.๑๘ ๐.๓๐๙ -๐.๔๔๕ ๐.๖๕๗ 
รวม ๔.๐๓ ๐.๒๔๖ ๔.๐๑ ๐.๒๕๓ ๐.๕๖๓ ๐.๕๗๔ 

 

จากตารางที่ ๔.๖ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน (t = ๐.๕๖๓, Sig.= ๐.๕๗๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 
สมมติฐานที่ ๒ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน  

 

ตารางท่ี ๔.๗  การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ 

  (n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเทคนิค 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๕๔๒ 
๑๒.๖๕๔ 
๑๖.๑๙๖ 

๔ 
๑๖๔ 
๑๖๘ 

๐.๘๘๖ 
๐.๐๗๗ 

๑๑.๔๗๗** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๗๙ 
๑๒.๔๑๖ 
๑๔.๘๙๖ 

๔ 
๑๖๔ 
๑๖๘ 

๐.๖๒๐ 
๐.๐๗๖ 

๘.๑๘๖** ๐.๐๐๐ 

๓. ด้านความคิด 

รวบยอด 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๖๖๒ 
๑๔.๖๔๖ 
๑๖.๓๐๙ 

๔ 
๑๖๔ 
๑๖๘ 

๐.๔๑๖ 
๐.๐๘๙ 

๔.๖๕๔** ๐.๐๐๑ 

รวม ระหว่างกลุ่ม      ๒.๔๒๑ ๔ ๐.๖๐๕ ๑๒.๒๐๔** ๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม       ๘.๑๓๓ ๑๖๔ ๐.๐๕๐   

 รวม ๑๐.๕๕๔ ๑๖๘    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  

จากตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม จ าแนก         

ตามอายุ พบว่าแตกต่างกัน (F=๑๒.๒๐๔, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย          

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีระดับอายุต่างกันมีการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ         

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

แตกต่างกันในด้านเทคนิค (F=๑๑ .๔๗๗, Sig.=๐ .๐๐๐) ด้ านมนุษยสัมพันธ์  (F=๘ .๑๘๖,           

Sig.=๐.๐๐๐) และด้านความคิดรวบยอด (F=๔.๖๕๔, Sig.=๐.๐๐๑) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ          

ที่ ร ะดับ  ๐ .๐๑ ดั งนั้ นจึ งท าการ เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โ ดยวิ ธี                       



๗๙ 
 
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

อายุ ดังตารางที ่๔.๘ - ๔.๑๑ ด้านเทคนิค, ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดรวบยอด ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ       
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามอายุ  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
อายุ 

 อายุ 
น้อยกว่า  
๒๐ ปี 

๒๐ - ๓๐ 
ปี 

๓๑ - ๔๐ 
ปี 

๔๑ - ๕๐
ปี 

๕๑ ปี 
ขึ้นไป 

  ๓.๖๓ ๓.๕๓ ๓.๖๖ ๓.๙๖ ๓.๘๔ 

น้อยกว่า ๒๐ ปี ๓.๖๓ - ๐.๑๐ -๐.๐๓ -๐.๓๓ -๐.๒๑ 

๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๕๓ - - -๐.๑๓ -๐.๔๓* -๐.๓๑* 

๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๖๖ - -                    - -๐.๓๐* -๐.๑๘* 

๔๑ - ๕๐ปี ๓.๙๖ - - - - ๐.๑๒ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๘๔ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุ             
๒๐ - ๓๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ป ี         
และ ๕๑ ปีขึ้นไปและบุคลากรที่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร         
น้อยกว่าบุคลากรที่มอีายุ ๔๑ - ๕๐ปีและ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 
ตารางที่ ๔.๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะการ

บริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามอายุ  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
อายุ 

 

 อายุ 
น้อยกว่า 
๒๐ ปี 

๒๐ - ๓๐ 
ปี 

๓๑ - ๔๐ 
ปี 

๔๑ - ๕๐
ปี 

๕๑ ปี 
ขึ้นไป 

  ๓.๖๙ ๓.๘๐ ๓.๘๘ ๔.๑๒ ๓.๙๗ 

น้อยกว่า ๒๐ ปี ๓.๖๙ - -๐.๑๑ -๐.๑๙ -๐.๔๓* -๐.๒๘ 

๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๘๐ - - -๐.๐๘ -๐.๓๒* -๐.๑๗ 

๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๘๘ - -                    - -๐.๒๔* -๐.๐๙ 

๔๑ – ๕๐ ปี ๔.๑๒ - - - - ๐.๑๕* 

๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๙๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที ่         
มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปีมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ปี
และบุคลากรที่มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที ่         
มีอายุ ๔๑ - ๕๐ปีและบุคลากรที่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร         
น้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปีและบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะ         
การบริหารของผู้บริหารมากกว่าบุคลากรที่มอีายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะการ

บริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามอายุ  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
อายุ 

 

 อายุ 
น้อยกว่า 
๒๐ ปี 

๒๐ - ๓๐ 
ปี 

๓๑ - ๔๐ 
ปี 

๔๑ - ๕๐
ปี 

๕๑ ปี 
ขึ้นไป 

  ๓.๘๑ ๔.๐๓ ๔.๐๒ ๔.๒๔ ๔.๒๐ 

น้อยกว่า ๒๐ ปี ๓.๘๑ - -๐.๒๒ -๐.๒๑ -๐.๔๓* -๐.๓๙ 

๒๐ - ๓๐ ปี ๔.๐๓ - - ๐.๐๑ -๐.๒๑* -๐.๑๗ 

๓๑ - ๔๐ ปี ๔.๐๒ - -                    - -๐.๒๒* -๐.๑๘* 

๔๑ – ๕๐ ปี ๔.๒๔ - - - - ๐.๐๔ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๒๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากร          
ที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ            
๔๑ - ๕๐ปี และบุคลากรที่มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่า
บุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี และบุคลากรที่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร        
ของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปีและ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะการ

บริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม โดยจ าแนกตามอายุ  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
อายุ 

 

 อายุ 
น้อยกว่า 
๒๐ ปี 

๒๐ - ๓๐ 
ปี 

๓๑ - ๔๐ 
ปี 

๔๑ - ๕๐
ปี 

๕๑ ปี 
ขึน้ไป 

  ๓.๗๑ ๓.๗๘ ๓.๘๕ ๔.๑๑ ๔.๐๐ 

น้อยกว่า ๒๐ ปี ๓.๗๑ - -๐.๐๗ -๐.๑๔ -๐.๔๐* -๐.๒๙ 

๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๗๘ - - -๐.๐๗ -๐.๓๓* -๐.๒๒* 

๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๘๕ - -                    - -๐.๒๖* -๐.๑๕* 

๔๑ – ๕๐ ปี ๔.๑๑ - - - - ๐.๑๑* 

๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม โดยจ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 
๒๐ ปีมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ปีและบุคลากร         
ที่มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ - ๕๐ป ี
และ ๔๑ - ๕๐ ปีและบุคลากรที่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร    
น้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี และ ๕๑ ปีขึ้นไปและบุคลากรที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ป ี                         
มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุ ๕๑ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 
สมมติฐานที่ ๓ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

  

ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม 

  ระดับการศึกษา 
(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเทคนิค 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๖๑๓ 
๑๒.๕๘๓ 
๑๖.๑๙๖ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๑.๘๐๗ 
๐.๐๗๖ 

๒๓.๘๓๒** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๖๓๑ 
๑๐.๒๖๔ 
๑๔.๘๙๖ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๒.๓๑๖ 
๐.๐๖๒ 

๓๗.๔๕๐** ๐.๐๐๐ 

๓. ด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๙๗๒ 
๑๓.๓๓๗ 
๑๖.๓๐๙ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๑.๔๘๖ 
๐.๐๘๐ 

๑๘.๔๙๗** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหว่างกลุ่ม      ๓.๕๗๕ ๒ ๑.๗๘๘ ๔๒.๕๒๒** ๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม       ๖.๙๗๙ ๑๖๖ ๐.๐๔๒   

 รวม ๑๐.๕๕๔ ๑๖๘    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  

จากตารางที่  ๔.๑๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร           

ของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง          

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกัน (F=๔๒ .๕๒๒,           

Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากร            

ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล      

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน ในด้านเทคนิค (F=๒๓ .๘๓๒,          

Sig.=๐.๐๐๐) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (F=๓๗.๔๕๐, Sig.=๐.๐๐๐) และด้านความคิดรวบยอด          



๘๔ 
 
(F=๑๘.๔๙๗, Sig.=๐.๐๐๐)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 

LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา ดังตารางที่ ๔.๑๓ - ๔.๑๖ ด้านเทคนิค,          

ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดรวบยอด ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ        
การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ระดับการศึกษา  

 

 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

  ๓.๖๒ ๓.๙๑ ๔.๒๕ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๖๒ - -๐.๒๙* -๐.๖๓* 

      ปริญญาตร ี ๓.๙๑ - - -๐.๓๔* 

      ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๒๕ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าบุคลากร         
ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากร         
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปและบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี        
มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ         

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
คลอ งส าม  อ า เ ภ อคล องห ลว ง  จั ง ห วั ดป ทุ ม ธ านี  ด้ า นม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์                  
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

  ๓.๗๔ ๔.๑๒ ๔.๑๐ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๗๔ - -๐.๓๘* -๐.๓๖* 

      ปริญญาตร ี ๔.๑๒ - - ๐.๐๒ 

      ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๑๐ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่า
บุคลากรที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ     
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองสาม  อ า เภอคลองหลวง  จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านความคิดรวบยอด                 
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ระดับการศึกษา  

 

 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

  ๓.๙๖ ๔.๒๓ ๔.๕๐ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๙๖ - -๐.๒๗* -๐.๕๔* 

      ปริญญาตร ี ๔.๒๓ - - -๐.๒๗* 

      ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๕๐ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๘๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา           
พบว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร         
น้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปและบุคลากรที่มีการศึกษา         
ระดับปริญญาตรีมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษา         
ระดับปริญญาโทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ       
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม โดยจ าแนกตาม         
ระดับการศึกษา  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ระดับการศึกษา  

 

 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

  ๓.๗๗ ๔.๐๙ ๔.๒๘ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๗๗ - -๐.๓๒* -๐.๕๑* 

      ปริญญาตร ี ๔.๐๙ - - -๐.๑๙* 

      ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๒๘ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ        
น้อยที่สุดของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา        
พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
น้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปและบุคลากรที่มีการศึกษา      
ระดับปริญญาตรีมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีการศึกษา       
ระดับปริญญาโทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 



๘๗ 
 
สมมติฐานที่ ๔ บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

  

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านเทคนิค 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๙๑๔ 
๑๓.๒๘๒ 
๑๖.๑๙๖ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๑.๔๕๗ 
๐.๐๘๐ 

๑๘.๒๑๓** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๔๐๐ 
๑๐.๔๙๖ 
๑๔.๘๙๖ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๒.๒๐๐ 
๐.๐๖๓ 

๓๔.๗๙๓** ๐.๐๐๐ 

๓. ด้านความคิด 

    รวบยอด 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๕๘ 
๑๔.๓๕๑ 
๑๖.๓๐๙ 

๒ 
๑๖๖ 
๑๖๘ 

๐.๙๗๙ 
๐.๐๘๖ 

๑๑.๓๒๒** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหว่างกลุ่ม      ๓.๐๐๒ ๒ ๑.๕๐๑ ๓๒.๙๙๖** ๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม       ๗.๕๕๒ ๑๖๖ ๐.๐๔๕   

 รวม ๑๐.๕๕๔ ๑๖๘    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง          

จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าแตกต่างกัน (F=๓๒ .๙๙๖,              

Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากร           

ที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล       

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน ในด้านเทคนิค (F=๑๘ .๒๑๓,          

Sig.=๐ .๐๐๐) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (F=๓๔ .๗๙๓, Sig.=๐.๐๐๐) และด้านความคิดรวบยอด          



๘๘ 
 
(F=๑๑ .๓๒๒, Sig.=๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 

Difference: LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาดังตารางที่ ๔.๑๘ - ๔.๒๑             

ด้านเทคนิค,ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดรวบยอด ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ         
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  ด้านเทคนิค  โดยจ าแนก                  
ตามต าแหน่งงาน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ต าแหน่งงาน 

 

 
ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างโครงการ 

  ๓.๙๓ ๓.๖๓ ๓.๖๔ 

ข้าราชการ ๓.๙๓ - ๐.๓๐ ๐.๒๙* 

ลูกจ้างประจ า ๓.๖๓ - - -๐.๐๑ 

ลูกจ้างโครงการ ๓.๖๔ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าบุคลากร          
ที่มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารมากกว่าบุคลากร               
ที่มตี าแหน่งงานเป็นลูกจ้างโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ         

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านมนุษยสัมพันธ์  โดยจ าแนก             
ตามต าแหน่งงาน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ต าแหน่งงาน 

 

 
ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างโครงการ 

  ๔.๑๒ ๓.๖๓ ๓.๗๗ 

ข้าราชการ ๔.๑๒ - ๐.๔๙* ๐.๓๕* 

ลูกจ้างประจ า ๓.๖๓ - - -๐.๑๔ 

ลูกจ้างโครงการ ๓.๗๗ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ        
น้อยที่สุดของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล         
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า
บุคลากรที่มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารมากกว่าบุคลากร 
ที่มตี าแหน่งงานเป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะการ
บริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านความคิดรวบยอด  โดยจ าแนก             
ตามต าแหน่งงาน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ต าแหน่งงาน 

 

 
ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างโครงการ 

  ๔.๒๔ ๓.๙๒ ๔.๐๐ 

ข้าราชการ ๔.๒๔ - ๐.๓๒ ๐.๒๔* 

ลูกจ้างประจ า ๓.๙๒ - - -๐.๐๘ 

ลูกจ้างโครงการ ๔.๐๐ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๙๐ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ         
น้อยที่สุดของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารมากกว่า
บุคลากรที่มตี าแหน่งงานเป็นลูกจ้างโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

ตารางที่ ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ      
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
คลองสาม อ า เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุมธา นี  โดยภาพรวม  จ าแนก                      
ตามต าแหน่งงาน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
ต าแหน่งงาน  

 

 
ต าแหน่งงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างโครงการ 

  ๔.๑๐ ๓.๗๒ ๓.๘๐ 

ข้าราชการ ๔.๑๐ - ๐.๓๘* ๐.๓๐* 

ลูกจ้างประจ า ๓.๗๒ - - -๐.๐๘ 

ลูกจ้างโครงการ ๓.๘๐ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าบุคลากร                    
ที่มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารมากกว่าบุคลากร           
ที่มตี าแหน่งงานเป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 
สมมติฐานที่ ๕ บุคลากรมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตาม         
รายได้ต่อเดือน 

(n=๑๖๙) 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเทคนิค 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๘๒๙ 
๑๑.๓๖๗ 
๑๖.๑๙๖ 

๕ 
๑๖๓ 
๑๖๘ 

๐.๙๖๖ 
๐.๐๗๐ 

๑๓.๘๕๐** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๙๔๕ 
๙.๙๕๐ 

๑๔.๘๙๖ 

๕ 
๑๖๓ 
๑๖๘ 

๐.๙๘๙ 
๐.๐๖๑ 

๑๖.๒๐๒** ๐.๐๐๐ 

๓. ด้านความคิด 

    รวบยอด 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๔๗๓ 
๑๒.๘๓๖ 
๑๖.๓๐๙ 

๕ 
๑๖๓ 
๑๖๘ 

๐.๖๙๕ 
๐.๐๗๙ 

๘.๘๒๐** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหว่างกลุ่ม      ๔.๒๖๙ ๕ ๐.๘๕๔ ๒๒.๑๔๓** ๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม       ๖.๒๘๕ ๑๖๓ ๐.๐๓๙   

 รวม ๑๐.๕๕๔ ๑๖๘    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  

จากตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง            

จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่าแตกต่างกัน (F=๒๒.๑๔๓,         

Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรที่มีรายได้

ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ในด้านเทคนิค (F=๑๓.๘๕๐, Sig.=๐.๐๐๐)          

ด้านมนุษยสัมพันธ์ (F=๓๔.๗๙๓, Sig.=๐.๐๐๐) และด้านความคิดรวบยอด (F=๘.๘๒๐,           



๙๒ 
 
Sig.=๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.)              

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาดังตารางที่ ๔.๒๓ - ๔.๒๖ ด้านเทคนิค,               

ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดรวบยอดดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ        
การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  ด้านเทคนิค  โดยจ าแนก            
ตามรายได้ต่อเดือน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาท 
ขึ้นไป 

  ๓.๖๔ ๓.๕๔ ๓.๖๙ ๓.๘๐ ๓.๙๘ ๔.๑๘ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 

บาท 

 

๓.๖๔ 

 
- 

 
๐.๑๐ 

 
-๐.๐๕ 

 
-๐.๑๖ 

 
-๐.๓๔* 

 
-๐.๕๔* 

๕,๐๐๐ - 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๕๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๕ 

 
-๐.๒๖* 

 
-๐.๔๔* 

 
-๐.๖๔* 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๖๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๑ 

 
-๐.๒๙* 

 
-๐.๔๙* 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๘๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๘* 

 
-๐.๓๘* 

๒๐,๐๐๑ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๙๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๐ 

๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

 

๔.๑๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๙๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านเทคนิค โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่าบุคลากร          
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากร      
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้            
ต่อเดือน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากร         
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร          
ของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาท        
ขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาท       
ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 
ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ        

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนก       
ตามรายได้ต่อเดือน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาท 
ขึ้นไป 

  ๓.๘๐ ๓.๗๔ ๓.๗๙ ๔.๐๒ ๔.๑๖ ๔.๑๘ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 

บาท 

 

๓.๘๐ 

 
- 

 
๐.๐๖ 

 
๐.๐๑ 

 
-๐.๒๒* 

 
-๐.๓๖* 

 
-๐.๓๘* 

๕,๐๐๐ - 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๕ 

 
-๐.๒๘* 

 
-๐.๔๒* 

 
-๐.๔๔* 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๓* 

 
-๐.๓๗* 

 
-๐.๓๙* 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๐๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๔* 

 
-๐.๑๖ 

๒๐,๐๐๑ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๒ 

๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

 

๔.๑๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
จากตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า บุคลากร
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากร 
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร        



๙๕ 
 
ของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ 
บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาทมีการรับรู้
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
และ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป และบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน                   
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อ
เดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 
ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ        

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        
คลองสาม  อ า เภอคลองหลวง  จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านความคิดรวบยอด                   
โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาท 

ขึ้นไป 

  ๓.๘๙ ๓.๙๒ ๔.๐๔ ๔.๑๙ ๔.๒๗ ๔.๔๓ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 

บาท 

 

๓.๘๙ 

 
- 

 
-๐.๐๓ 

 
-๐.๑๕ 

 
-๐.๓๐* 

 
-๐.๓๘* 

 
-๐.๕๔* 

๕,๐๐๐ - 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๙๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๒ 

 
-๐.๒๗* 

 
-๐.๓๕* 

 
-๐.๕๑* 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๔.๐๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๕* 

 
-๐.๒๓* 

 
-๐.๓๙* 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๘ 

 
-๐.๒๔* 

๒๐,๐๐๑ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๒๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๖ 

๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

 

๔.๔๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านความคิดรวบยอด โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน          
พบว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
น้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ 



๙๗ 
 
๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะ    
การบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท                 
และ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน                         
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อ
เดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไปและบุคลากร
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่า
บุคลากรที่มรีายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของทักษะ       

การบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม โดยจ าแนกตาม       
รายได้ต่อเดือน  

                                                                                                            (n=๑๖๙) 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

 

 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ - 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาท 

ขึ้นไป 

  ๓.๗๘ ๓.๗๓ ๓.๘๔ ๔.๐๐ ๔.๑๔ ๔.๒๖ 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 

บาท 

 

๓.๗๘ 

 
- 

 
๐.๐๔ 

 
-๐.๐๖ 

 
-๐.๒๒* 

 
-๐.๓๖* 

 
-๐.๔๘* 

๕,๐๐๐ - 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๑ 

 
-๐.๒๗* 

 
-๐.๔๑* 

 
-๐.๕๓* 

๑๐,๐๐๑ - 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๘๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๖* 

 
-๐.๓๐* 

 
-๐.๔๒* 

๑๕,๐๐๑ - 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๔* 

 
-๐.๒๖* 

๒๐,๐๐๑ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๔.๑๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๒ 

๓๐,๐๐๑ บาท

ขึ้นไป 

 

๔.๒๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่าบุคลากร       
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากร      
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาท  



๙๙ 
 
ขึ้นไป และบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร      
ของผู้บริหาร น้อยกว่าบุคลากรที่มรีายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ 
บาท และ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีการรับรู้
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้ ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไปและบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน                     
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทมีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้        
ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทและ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 
ตารางที่ ๔.๒๗ ผลสรุปโดยรวมเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี            

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ - ๕  

(n=๑๖๙) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F  Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

  
 

๐.๕๖๓ 

  
 

๐.๕๗๔ 

 
 

 
 
 

๒. อายุ ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

  
 

๑๒.๒๐๔ 

 
 

๐.๐๐๐ 

 
  
 

 

๓. ระดับ
การศึกษา 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

  
 

๔๒.๕๒๒ 

 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
 

 
 

๔. ต าแหน่ง
งาน 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

  
 

๓๒.๙๙๖ 

 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
 

 

๕. รายได้ 
ต่อเดือน 

ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้

ของบุคลากร ฯ 

  
 

๒๒.๑๔๓  

 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
 

 
 

 

จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลสรุปโดยรวมเปรียบเทียบการรับรู ้ของบุคลากรต่อทักษะ             
การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด ป ทุ ม ธ า นี โ ด ย ภ า พ ร ว ม ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น                                 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ค ล อ ง ส า ม  อ า เ ภ อ ค ล อ ง ห ล ว ง  จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี โ ด ย ภ า พ ร ว ม แ ต ก ต่ า ง กั น                               
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๑๐๑ 
 

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมแตกต่างกัน              
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมแตกต่างกัน                  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมแตกต่ างกัน              
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้          
ของบุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี                  
จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๘ - ๔.๒๙ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ปัญหา อุปสรรคของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

                                                                                                          (n=๑๓) 
 

ข้อ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คน 
๑. ด้านเทคนิค ๑. ขาดการประยุกต์ซ่อมแซมให้ส ามารถ        

น าอุปกรณ์เก่ากลับมาใช้ ได้ ใหม่ เ พ่ือให้          
เกิดประโยชน์ในงานด้านอ่ืน ๆ  

 
 

๓ 

 
 

๒๓,๓๑,๔๔ 
๒. ด้านมนุษสัมพันธ์ ๑. มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น         

อย่างเสรีน้อย 
 

๙ 
๒,๗,๑๑,๑๘,๓๙
๔๖,๗๘,๙๘,๑๐๑ 

๓. ด้านความคิด   
รวบยอด 

๑ .  มี ค ว า ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร พั ฒ น า               
การปฏิบัติงานน้อย 

 
๑ 

 
๑๑ 

 



๑๐๒ 
 
ตารางที่ ๔.๒๙ ข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

                                                                                                         (n=๑๓) 
 

ข้อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คน 
๑. ด้านเทคนิค ๑. ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์เก่า         

ให้สามารถน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ใหมไ่ด ้

 
๓ 

 
๒๓,๓๑,๔๔ 

๒. ด้านมนุษสัมพันธ์ 
 
๓. ด้านความคิด   

รวบยอด 

๑. ควรมีเวทีหรือเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรีมากขึ้น 

๑. ควรเปิดโอกาสให้เสนอการสร้างสรรค์และ
พัฒนาการปฏิบั ติ ง าน ให้ มากขึ้ น และ
แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ดีข้ึนไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
๙ 
 
 
 

๑ 

๒,๗,๑๑,๑๘,๓๙
๔๖,๗๘,๙๘,๑๐๑ 

 
 
 

๑๑ 

 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม          
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

การสัมภาษณ์นี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์
(Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) ในเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ตามกรอบทฤษฎี          
ของโรเบิร์ต แอล คาทซ์ (Robert L. Katz) ซึ่งมี ๓ ด้านด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ๑.ทักษะเทคนิค                    
๒.ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ๓.ทักษะด้านความคิดรวบยอด เพราะผู้วิจัยเป็นประชาชนผู้อยู่ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนี้เองและเห็นว่าผลลัพท์ของการบริหารงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามชุดปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๓) นี้มีประสิทธิภาพ                     
จึงได้ขอสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) หรือผู้บริหาร
จ านวน ๑๒ ท่าน ซึ่งมีบทสรุปจากการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  

 
 



๑๐๓ 
 

๑. ด้านเทคนิค 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  
๑) ทักษะด้านเทคนิคเป็นการใช้ความรู้จากการสังเกต การศึกษา การฝึกอบรมและ

ประสบการณ์มาฝึกฝนด้วยเทคนิควิธีการบ่อย ๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานไดช้ านาญคล่องแคล่วในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ๑  

๒) การแบ่งงานกันท า จะสามารถท างานได้ว่องไวและได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
การท างานคนเดียว เพราะการท างานชิ้นเดียวซ้ า ๆ บ่อย ๆ จะสร้างความช านาญให้เกิดข้ึน๒ 

๓) แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงจะไม่ต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการด้านเทคนิคเอง แต่จ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ให้ดี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร การสั่งการและ         
การตรวจสอบงาน หรือสามารถให้ค าแนะน าแก่บุคลากรระดับล่างในหน่วยงานได้ ซึ่งจะยิ่งท าให้        
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๓  

๔) ผู้บริหารที่ดีนอกจากจะต้องมีความรู้และความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นนักแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาด คิดพัฒนาต่อยอดหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการท างานอยู่เสมอและต้องเป็น           
ผู้มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ดี๔  

๕) เทคนิควิธีการในการท างานที่ด ีจะสามารถขับเคลื่อนงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เกิดผลส าเร็จได้ไว มีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งงบประมาณ แรงงานและเวลา จึงเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ผู้บริหารทุกคนพึงใส่ใจบุคลากร เพ่ือให้ลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในเทคนิคที่ถูกต้อง๕  

๖) อีกทั้งผู้บริหารยังต้องเป็นผู้จัดหาทรัพยากร วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ        
ต่อความต้องการ เพ่ือให้สามารถลงมือปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ตลอดจนถึงให้ค าแนะน าแก่
บุคลากรในการเก็บรักษาดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอในสภาพพร้อมใช้งานได้๖ 

๗) เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค ผู้บริหารพึงเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท ๔ 
คือ (๑) มีใจจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น (๒) อดทนฝ่าฟัน เพียรพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยไม่ย่อท้อ

                                                           
๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายจุฬา มีบุญรอด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายนิพนธ ์แก้วธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คลองสาม, ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายชม บุญธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 
 
ต่ออุปสรรคทั้งปวง (๓) เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ                 
(๔) หมั่นทบทวนตรวจตราวิธีการปฏิบัติงานให้ดี๗  

๘) เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละคนเป็นของเฉพาะตัว การเลือกด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งต้องหวังผลส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ เพราะการลงมือปฏิบัติการใด ๆ ของอบต.ส่งผลต่อทุกข์
สุขของประชาชนและอาจหมายถึงชีวิตของประชาชนอีกด้วย๘  

๙) การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงต้องถึงทุกข์และถึงปัญหาของประชาชน
อย่างแท้จริง อีกท้ังต้องลงปฏิบัติการอย่างชาญฉลาด ด้วยความยืดหยุ่นและว่องไวต่อทุกเหตุการณ์๙  

๑๐) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ด าเนินการแก้ปัญหาโดยการให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมด้วย ยึดหลักน้ าใกล้ดับไฟใกล้ เพราะปัญหาที่เกิดในพ้ืนที่ คนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ดินท ากินเอง
นั้น ต้องตระหนักให้ชัดถึงที่มาและผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการได้ คือ ต้องรู้ตั้งแต่
สาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้น พิจารณาได้ว่าควรใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์อะไรจ านวนเท่าใดและใช้เทคนิคใด
มาแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ จนไปถึงการร่วมกันป้องกันทุกข์ภัยต่าง ๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย๑๐  

๑๑) ทุกคนในชุมชนคลองสามต้องร่วมมือกัน คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องเอาใจใส่ดูแล
พ้ืนที่ชุมชนเหมือนดูแลบ้านของเราเอง เพราะเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยกันลงมือแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว๑๑  

๑๒) หลังจากการลงปฏิบัติหน้าที่แล้ว ผู้บริหารต้องให้มีการตรวจสอบผลงานของบุคลากร
อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือที่จะได้ประเมินกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ หรืออาจจะได้เทคนิคความรู้ใหม่มา
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป๑๒ 

 
 
 
 

                                                           
๗ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง เจ้าอาวาส          

วัดสว่างภพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพล นิ่มนนท์, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวปรียวาจ บัวพุด, หัวหน้าส านักปลัด, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ บุญอินทร์, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายทศพร ภิบาลจอมมี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๕ 
 

เทคนิคด าเนินการเฉพาะตัว 
หวังผลส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท ๔ 

จัดหาให้พอและเก็บรักษาดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอด 

จะเกิดผลส าเร็จได้ไวและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร 

ท างานชิ้นเดียวซ้ า ๆ จะสร้างความช านาญ 

ฝึกฝนเทคนิควิธีการบ่อย ๆ จนเข้าใจลึกซึ้ง 

เทคนิควิธีการในการท างานที่ดี 

เป็นผู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาด 

แก้ไขปัญหาด้วยความยืดหยุ่นและว่องไว 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน 

ทุกคนต้องเอาใจใส่ดูแลพ้ืนที่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ผังการสัมภาษณ์ด้านเทคนิค 
 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการใช้ทักษะการบริหาร           
ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี มีความรู้ความช านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี         
จนสามารถให้ค าแนะน าบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ าง
เหมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดสุดและเกิดอรรถประโยชน์สูง ท าให้ผลลัพท์           
ของการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามมีประสิทธิภาพ 

 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  
๑) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นเหมือนการซื้อใจกัน สายสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นได้นั้นมา

จากความสามารถในการสื่อสารทั้งทางกายและทางวาจากับผู้คนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม จนท าให้ เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ไว้ เนื้อเชื่อใจกันหรือเกิดการร่วมมือกัน                
ได้อย่างลงตัว๑๓  

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ นายทศพร ภิบาลจอมมี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

ต้องเข้าใจเทคนิคต่างๆให้ดี  

 

ด้านเทคนิค 



๑๐๖ 
 

๒) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี้ เป็นข้อส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งลงและ      
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันได้มากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดผลลัพธ์จากกระบวนการท างานได้อย่างง่ายดาย
และมีประสิทธิภาพ๑๔  

๓) การเป็นผู้รู้จักตนเอง รู้จักกาล รู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลอ่ืน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
นี้ จะช่วยส่งเสริมให้มีไหวพริบปฏิภาณในการวางตัวที่เหมาะสม อันจะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี        
ในการเข้าถึงใจผู้คนไดโ้ดยง่ายดาย๑๕  

๔) การเลือกใช้ถ้อยค าที่จะสื่อสารจึงควรประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ ค าที่ควรพูดนั้น
ต้องประกอบด้วยองค์ ๖ คือ  (๑) เป็นถ้อยค าจริง (๒) เป็นถ้อยค ามีประโยชน์ (๓) พูดถูกกาลเทศะ   
(๔) พูดด้วยจิตเมตตา (๕) วาจาไพเราะ (๖) เหมาะสมกับเพศภาวะ๑๖  

๕) การสื่อสารที่ดีเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพราะการเป็น 
ผู้รู้จักพูดให้เป็น ว่าจะพูดแค่ไหนพอดี ท าให้ประสิทธิภาพในการสั่งการถูกต้องชัดเจนและ           
การประสานงานลงตัว รวมถึงการถือเอาสัจจะในค าพูด จะสร้างความเชื่อมั่นในค าสั่งของผู้บริหาร          
ให้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย๑๗  

๖) อัธยาศัยของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นฝึกกันได้ เริ่มจากการยิ้มง่าย ไหว้ก่อน อ่อนน้อม
ต่อผู้ใหญ่ ใส่ใจแก่คนรอบข้าง วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตน๑๘  

๗) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อย่าง       
เป็นกันเองและจริงใจ กับทั้งบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการลงพ้ืนที่เพ่ือฟังเสียงชาวบ้าน 
การเข้าถึงตัวถึงบ้านถึงใจประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้รู้จักและเข้าใจ
ชุมชนอย่างแท้จริง๑๙ 

๘) อบต.คลองสามมีความเป็นกันเองสูง ประชาชนเข้าถึงผู้บริหารและบุคลากรได้ง่าย    
จนเกิดความเคยคุ้นเคยใกล้ชิดและสนิทสนมกันยิ่งขึ้น เพราะผู้บริหารเล็งเห็นว่าความคุ้นเคยกัน        
                                                           

๑๔ สมัภาษณ์ นายวิรัตน์ บุญอินทร์, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง เจ้าอาวาส        

วัดสว่างภพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายจุฬา มีบุญรอด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม,             

๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายณัฐพล นิ่มนนท์, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวปรียวาจ บัวพุด, หัวหน้าส านักปลัด, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 
เป็นเสมือนญาติอย่างยิ่ง คือเมื่อเข้าใจกันแล้ว เป็นพรรคเป็นพวกเดียวกันแล้ว การด าเนินการต่าง ๆ  
ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี๒๐ 

๙) ความจริงใจอย่างสม่ า เสมอและต่อเนื่อง เป็นหัวใจของความไว้ เนื้อเชื่อใจ              
ซ่ึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทีจ่ะเกิดขึ้นได ้ซ่ึงต้องใช้เวลาและความดเีป็นเครื่องพิสูจน์๒๑  

๑๐) อบต.คลองสามร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานชุมชนสัมพันธ์ ปลูกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ งานบวช               
งานขึ้นบ้านใหม ่ผ้าป่า งานประจ าปี เป็นต้น๒๒  

๑๑) การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เริ่มตั้งแต่
ภายในครอบครัว ภายในโรงเรียน ภายในสังคม ที่มีการพูดจากันด้วยใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา        
ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ๆ ส่งผลให้สังคมอบอุ่นและน่าอยู่ ซึ่งต้องอาศัยศิลปะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี๒๓ 

๑๒) การมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นเหมือนแรงดึงดูดให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือ
ท างานประสานกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารชุมชนคลองสามให้มีความเจริญรุ่งเรือง
อย่างยั่งยืน จนประสบความส าเร็จตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ได้๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม,          

๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายชม บุญธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ แก้วธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๘ 
 

ความคุ้นเคยและสนิทสนม    
ท าให้ได้รับความร่วมมือที่ดี การเป็นกันเองและจริงใจท าให้เข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง 

ยิ้มง่าย ไหว้ก่อน อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ใส่ใจแก่คนรอบข้าง  

ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ วางตวัให้เหมาะสม 

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 

ความสามารถในการสื่อสารอย่างเหมาะสม จะเกิดความร่วมมือ 

ถือเอาสัจจะในค าพูด จะสร้างความเชื่อมั่น
ในค าสั่ 

 ใช้ถ้อยค าในการสื่อสารประกอบด้วยองค์ ๖ 
ร่วมกันท ากิจกรรมด้วยกัน 

มนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิด 

สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและอบอุ่น 

ความจริงใจอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นหัวใจของความไว้เนื้อเชื่อใจ 

 

การท างานประสานกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ผังการสัมภาษณ์ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

สรุป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มี การใช้ทักษะการบริหาร             
ด้านมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับดี เข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การและเข้าถึง
ความต้องการประชาชนในพ้ืนที่คลองสามอย่างแท้จริง มีความเป็นกันเอง วางตัวเหมาะสมและ       
มีศิลปะในการสื่อสารสั่งการให้เข้าใจตรงกันได้อย่างชัดแจ้ง ตลอดจนสามารถแนะน าและสนับสนุน
การท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ท าให้เกิดความสามัคคี ได้รับความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน          
ในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ดี ทั้งของภายในหน่วยงานราชการด้วยกันเองและ
ระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านความคิดรวบยอด 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  
๑) การมีทักษะด้านความคิดรวบยอดที่ดี ถือเป็นทักษะขั้นสูงและส าคัญที่สุดส าหรับ

ผู้บริหารองค์การระดับสูง ซึ่งเป็นความสามารถในการมองเห็นวัตถุประสงค์และภาพรวมของ         
การท างานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน๒๕ 

๒) การบริหารจัดการองค์การให้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะงานปกครองส่วนท้องถิ่น         
เป็นภาระหน้าที่ใหญ่ที่มีขึ้นเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของทุกคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
คลองสามจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล๒๖  

                                                           
๒๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

ด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ 



๑๐๙ 
 

๓) การที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จะน าทั้งองค์การให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีและ         
มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือดูแลปากท้องและความเป็นอยู่ทั้งหมดของคนในพ้ืนที่           
ให้กินดีอยู่ดี ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น เป็นภาระหนักส าคัญของฝ่ายบริหาร      
ที่จะต้องคิดวางแผนว่าจะบริหารอย่างไรให้ประสบความส า เร็จตรงตามนโยบายและบรรลุ          
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้๒๗ 

๔) ผู้บริหารหรือนักปกครองที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียบพร้อมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ
และมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีไหวพริบและยังต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรม ด ารงตน            
ไว้ชอบด้วย๒๘ 

๕) ผู้บริหารระดับสูงยังต้องเป็นผู้รู้หน้าที่ของตนเอง เข้าใจและยึดมั่นในหลักการ ระเบียบ
และกติกาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย๒๙  

๖) นอกจากนี้ ผู้บริหารที่มีทักษะด้านความคิดรวบยอดที่ดี ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ และมีความตั้ งใจที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานให้ สมบูรณ์ยิ่ งขึ้นอยู่ เสมอ               
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่อง๓๐  

๗) หากเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริหารจึงควรใช้ทักษะทั้งหมดที่มีด้วยการประยุกต์เอาข้อมูลจริง
ที่เกิดขึ้น ความรู้เก่าที่มีอยู่และความรู้ใหม่ที่ต้องแสวงหาเพ่ิมเติม รวมถึงประสบการณ์และค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวมไปถึงการคาดการณ์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือแก้ไขผลลัพทท์ี่จะเกิดในอนาคตได้อย่างแม่นย า๓๑ 

๘) ผู้บริหารต้องก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานขององค์การให้ครอบคลุม  
ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การสามารถด าเนินการไปอย่างถูกต้อง๓๒  

                                                                                                                                                                      
๒๖ สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ บุญอินทร์, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายทศพร ภิบาลจอมมี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง เจ้าอาวาส          

วัดสว่างภพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายชม บุญธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพล นิ่มนนท์, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ แก้วธรรม, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายจุฬา มีบุญรอด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 



๑๑๐ 
 

ก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานให้
ครอบคลุม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ประยุกต์เอาความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราห์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ในหลักการ ระเบียบและกติกา 

 

คิดวางแผนการบริหารให้ตรง 

ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

เป็นทักษะส าคัญที่สุดส าหรับผู้บริหารองค์การระดับสูง 

รู้หน้าที่ของตนเอง เข้าใจและยึดมั่น 

ผู้บริหารที่ดีต้องมีความรู้และมีศีลธรรม 

จัดหาทรัพยากร งบประมาณ เลือกสรร
กระบวนการและบุคคลที่เหมาะสม 

การจัดล าดับความส าคัญก่อนและหลัง 

มีภาพส าเร็จและเป้าหมายเดียวกัน 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ศักยภาพและความสามารถ 

การสนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะ 

๙) ผู้บริหารมีหน้าที่จัดหาทรัพยากร งบประมาณ เลือกสรรกระบวนการและบุคคล        
ที่เหมาะสมเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ซึ่งจะต้องประมวลความรู้ความสามารถ
ทั้งหลายประยุกต์ใช้รวมกันให้เหมาะสม๓๓  

๑๐) การจัดล าดับความส าคัญก่อนและหลังในการด าเนินกิจกรรมก็เป็นเรื่องส าคัญ        
โดยส าหรับเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วนให้ด าเนินการก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาคือภารกิจที่เร่งด่วน          
ให้ด าเนินการอันดับที่ ๒ ต่อมาคือภารกิจที่ส าคัญให้ด าเนินการเป็นอันดับที่ ๓ และสุดท้ายภารกิจ           
ที่ไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วนแต่ควรท านั้นให้ด าเนินการเป็นล าดับที่ ๔๓๔   

๑๑) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่             
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและความสามารถ๓๕  

๑๒) ยิ่งถ้าผู้บริหารสามารถท าให้บุคลากรมีภาพเป้าหมายเดียว เห็นภาพตรงกันได้ ก็จะ
ยิ่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อการด าเนินการในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามได้มากยิ่งขึ้น๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ผังการสัมภาษณ์ด้านความคิดรวบยอด 

                                                           
๓๓ สัมภาษณ์ นางสาวปรียวาจ บัวพุด, หัวหน้าส านักปลัด, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ,              

๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม,           

๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

รวบยอด 
ด้านความคิด 

 



๑๑๑ 
 

สรุป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการใช้ทักษะการบริหารด้าน       
ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับดีมาก เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่และพันธกิจตามกฎหมายได้ถูกต้อง 
เข้าใจชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถมองเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดขององค์การ ตลอดจน 
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ได้อย่างชัดแจ้ง รวมไปถึงการที่ผู้บริหารมีมุมมองในการแก้ไขปัญหา        
ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างด ีตั้งมั่นอยู่ในหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ อยู่เสมอ รู้จักบริหารทรัพยากร
บุคคล เวลา งบประมาณได้อย่างลงตัวและด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ท าให้ประชาชน       
ในชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๔.๖ องค์ความรู ้
จากการท าวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 
 ๑. ด้านเทคนิค 
- ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
- ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
- ผู้บริหารแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
- ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในด าเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
- ผู้บริหารให้มีการตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 

 ๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
- ผู้บริหารมีความเข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ 
- ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
- ผู้บริหารใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
- ผู้บริหารเป็นผู้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารวางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 ๓. ด้านความคิดรวบยอด 
- ผู้บริหารด าเนินเป้าหมายขององค์การสอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามพรบ.องค์การบริหารส่วนต าบล 
- ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน 
- ผู้บริหารตั้งมั่นอยู่บนหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
- ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี 
- ผู้บริหารบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณได้อย่างลงตัว จัดล าดับความส าคัญก่อนและหลัง 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 



๑๑๓ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  

สรุปได้ว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีประเด็นที่ควรพิจารณาที่ส าคัญ ๓ เรื่องด้วยกัน 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านเทคนิค 
ทักษะด้านเทคนิค เป็นความช านาญและคล่องแคล่วในเทคนิคการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือต่าง ๆ ในวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสัมฤทธิ์ผล ใช้ทรัพยากรทั้งคน 
เงิน งบประมาณและเวลาอย่างรู้คุณค่า ด้วยความประหยัดสุดแต่ เกิดอรรถประโยชน์สู ง                    
มีการตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน  แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม           
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๒. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นศิลปะในการครองใจคน การวางตัวที่เหมาะสมด้วยกิริยา

อาการ ค าพูดและการสื่อสารสั่งการที่ชักจูงให้บุคลากรเกิดความเข้าใจตรงกันได้ จนสามารถ         

ดึงศักยภาพของแต่ละคนให้ประสานการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างลงตัว ท าให้เกิดความสามัคคี

กันในองค์การ ร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านความคิดรวบยอด 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ ก าหนดทิศทางแล้วบริหารตามหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ ด้วยการใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การให้ได้  อีกทั้งยังต้อง         

มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
   ผู้วิจัยได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๒ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

  

จากแผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง           
จังหวัดปทุมธานี” โดยสามารถอธิบายให้เห็นจากภาพได้ว่า ผู้บริหารระดับใดควรมีทักษะด้านไหน         
ทีค่วรโดดเด่นกว่าด้านอื่น ๆ ได้จากขนาดของพ้ืนที่ที่ถูกแบ่งโดยเส้นระดับของผู้บริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า  

ผู้บริหารระดับสูงควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ที่ 1+2+3) โดยด้านความคิดรวบยอด     
มากที่สุด (พ้ืนที่ที่ 1) รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ที่ 2) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่ 3)              
เป็นล าดับสุดท้าย ตามล าดับ  

ผู้บริหารระดับกลางควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ที่ 4+5+6) โดยด้านมนุษยสัมพันธ์         
มากที่สุด (พ้ืนที่ที่  5) ส่วนด้านความคิดรวบยอด (พ้ืนที่ที่ 4) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่ 6)             
เป็นล าดับรองลงมา 

ผู้บริหารระดับล่างควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ที่ 7+8) โดยด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่ 8)  

มากที่สุด รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ที่ 7) 
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7 

5 
4 
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2 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้           
๑. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ 
การบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      
๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้        
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล       
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๖๙ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.)            
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative Research) ป ร ะ ก อ บ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก                      
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ รูป/คน และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐           

มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปีจ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ การศึกษาระดับปริญญาตรี            
จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒  ต าแหน่งงานเป็นข้าราชการจ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็น          



๑๑๖ 
 

ร้อยละ ๗๒.๘ และมีรายได้ต่อเดือน ๒๐ ,๐๐๑ - ๓๐ ,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๑ คน คิดเป็น              
ร้อยละ ๔๗.๙ 

 

๕.๑.๒ ข้อมูลการรับรู้บุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(  ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๒๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
๑) ด้านเทคนิค บุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านเทคนิค         

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๐) 
๒) ด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร         

ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐ .๒๙๘) 
๓) ด้านความคิดรวบยอด บุคลากรมีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร      

ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ด้านความคิดรวบยอด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๓๑๒) 
 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนกตาม         
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือน เพ่ือน าไปสู่       
การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๕๗๔) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๒ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร      
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน           
(Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๑๑๗ 
 

สมมติฐานที่  ๔ บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร        
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน 
(Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๕ บุคลากรมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหาร       
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์  
ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล        

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑) ด้านเทคนิค 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการใช้ทักษะการบริหารด้านเทคนิค        
อยู่ในระดับดี มีความรู้ความช านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนสามารถ       
ให้ค าแนะน าบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดสุด เกิดอรรถประโยชน์สูง ท าให้ผลลัพธ์ของการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสามมีประสิทธิภาพ 

๒) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการใช้ทักษะการบริหารด้านมนุษยสัมพันธ์

อยู่ในระดับดี เข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การและเข้าถึงความต้องการ
ประชาชนในพ้ืนที่คลองสามอย่างแท้จริง มีความเป็นกันเอง วางตัวเหมาะสม และมีศิลปะ             
ในการสื่อสารสั่งการ ให้เข้าใจตรงกันได้อย่างชัดแจ้ง ตลอดจนสามารถแนะน าและสนับสนุน        
การท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ท าให้เกิดความสามัคคี ได้รับความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน         
การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี ทั้งของภายในหน่วยงานราชการด้วยกันเองและ          
ระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ด้านความคิดรวบยอด 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการใช้ทักษะการบริหารด้าน         

ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับดีมาก เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่และพันธกิจขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลตามกฎหมายได้ถูกต้อง  เข้าใจชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถมองเห็นภาพรวม             
ของการท างานทั้งหมดขององค์การตลอดจนเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ได้อย่างชัดแจ้ง รวมไปถึง        
การที่ผู้บริหารมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจอันดีและตั้งมั่น         
อยู่ในหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ อยู่เสมอ รู้จักบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ        
ได้อย่างลงตัว แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ท าให้ประชาชนในชุมชนอยู่ดีมีสุข 



๑๑๘ 
 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ 

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑) ปัญหา อุปสรรค 
๑.๑) ด้านเทคนิค ขาดการประยุกต์ซ่อมแซมให้สามารถน าอุปกรณ์เก่ากลับมาใช้ได้ใหม่ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในงานด้านอื่น ๆ 
๑.๒) ด้านมนุษสัมพันธ์ มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีน้อย 
๑.๓) ด้านความคิดรวบยอด มีความสร้างสรรค์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานน้อย 
๒) ข้อเสนอแนะ 
๒.๑) ด้านเทคนิค ควรจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์เก่า ให้สามารถน ากลับมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ใหม่ได้ 
๒.๒) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ควรจัดให้มีเวทีให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมากข้ึน 
๒.๓) ด้านความคิดรวบยอด ควรเปิดโอกาสให้เสนอการสร้างสรรค์และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้มากขึ้นและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล         
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม พบว่าบุคลากรมีการรับรู้ต่อทักษะ        
การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
อยู่ ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่ า  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามมีทักษะ                 
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค าแนะน าในเทคนิควิธีการที่ดีจากผู้บริหารและ        
ยังรับรู้ถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ผู้บริหารมีให้และรับรู้ถึงความสามารถในด้านความคิดรวบยอดที่ดี       
ของผู้บริหารอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูไพโรจนสารคุณ (สุเทพ งามละมัย)        
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  “ทักษะการบริหารจัดการวัดของ เจ าอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแก ว            



๑๑๙ 
 

จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า เจาอาวาสในอ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการ
บริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาอาวาสใน
อ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหารจัดการวัดอยู ในระดับมากทุกดาน๑ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไมตรี จันทรา และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓” 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓ โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน๒    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อ านวย พลรักษา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๒”  
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน๓  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เตือนใจ ดลประสิทธิ์ และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม” ผลการวิจัย
พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนอง
แขมในภาพรวม อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง ๓ ทักษะอยู่ในระดับมากทุกด้าน๔ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหาร       
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจังหวัดจันทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  โดยรวมและ      

                                                           
๑
 พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ งามละมัย), “ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอ าเภอ

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ, (มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒
 ไมตรี จันทรา และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,   
ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๕๓, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗). 

๓
 อ านวย พลรักษา, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ , 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔
 เตือนใจ ดลประสิทธิ์ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓, 
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐). 
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๑๒๐ 
 

รายด้านอยู่ในระดับมาก๕ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประคอง แสนจ าหน่าย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีทักษะการบริหารโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
การเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันและผู้บริหารที่ท างาน         
อยู่เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารงานแตกต่างกัน๖ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมศักดิ์ จินดาไทย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย
พบว่าระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะ     
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค๗ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Tillotson, 1996 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ทักษะทางเทคนิคทักษะ       
ทางมนุษย์และทักษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาระดับสูง            
ของ Texas Association of College and University Student Personnel Administrators 
(TACUSPA)” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ทักษะทางมนุษย์ 
รองลงมาได้แก่ทักษะทางความคิดรวบยอดและทักษะทางเทคนิค๘ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด          
ของ Newto, 1987 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องคุณลักษณะการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาในประเทศ          
ที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย” ผลการวิจัยพบว่า บรรดาคุณสมบัติที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารนั้น       
มีหลายประการ เช่น ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์             

                                                           
๕ อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ , “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๔). 

๖ ประคอง แสนจ าหน่าย, “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒,         
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๑๑๓-๑๒๒. 

๗ สมศักดิ์ จินดาไทย, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓). 

๘ Tillotson, อ้างใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓ 
ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑-๑๒. 
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๑๒๑ 
 

ความคิดรวบยอดและการวิ เคราะห์การวิ จัย พ้ืนฐานและการวางแผนการแก้ ไขปัญหา                
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ๙ ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ Kindred, 1972 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ทักษะของผู้บริหารโรงเรียน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่มีทักษะทางการบริหาร           
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ทักษะด้านกรอบความคิด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค จะท าให้
เกิดปัญหาในเรื่องของความมีอคติ ขาดเป้าหมายที่แน่นอนและขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่ดี   
ขาดแผนที่ดแีละเกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง๑๐ 

๕.๒.๒ การเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน                 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ท าให้รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายไม่มีผลต่อการมีรับรู้ของบุคลากร        
ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้ของบุคลากรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญาณี พญาพิชัย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรอง
มาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ 
ต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มาใช้บริการแผนกยา
ในร้านบู๊ทส์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า ๓๐ - ๔๐ ปี บาท ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ        
การสื่อสารทางการตลาดของร้านบู๊ทส์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดระดับมาก มีการรับรู้ต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยา
คุณภาพมาก การสื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ของบริษัท มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพในทิศทางตรงกันข้ามระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๑๑    

                                                           
๙ Newto, อ้างใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓ 
ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑-๑๒. 

๑๐ Kindred, อ้างใน สิริภรณ์ สุวรรณโณ และคณะ, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๓ 
ฉบับท่ี ๓, (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๓. 

๑๑ อภิญาณี พญาพิชัย, “การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของ
ร้านบู๊ทส์”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
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๑๒๒ 
 

บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร        
ส่ วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง  จั งหวั ดปทุมธานี  โดยภาพรวม  แตกต่ า งกัน                    
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท าให้รู้ว่าอายุมีผลต่อการมีรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร       
ของผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพล เจียมวิจิตร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัย
การสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัย
การสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต 
จั ง ห วั ดปทุ ม ธ านี  แ ตกต่ า งกั น  อย่ า งมี นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  ๐ . ๐๕  จึ ง ยอมรั บ                
สมมติฐานการวิจัย๑๒ 

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ท าให้รู้ว่าระดับการศึกษามีผลต่อการมีรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร          
ของผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา สุตา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค         
ที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภค               
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย๑๓ 

บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ท าให้รู้ว่าต าแหน่งงานมีผลต่อการมีรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร         
ของผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้แนวคิด
การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล 

                                                           
๑๒ ศิริพล เจียมวิจิตร, “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ตรา

สินค้าของผู้บริ โภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รั งสิต จั งหวัดปทุมธานี ” ,  การค้นคว้าอิสระ                       
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๙). 

๑๓ พัชรียา สุตา, การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระ วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๕). 



๑๒๓ 
 

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ          
สมมติฐานการวิจัย๑๔ 

บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ท าให้รู้ว่ารายได้ต่อเดือนมีผลต่อการมีรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหาร    
ของผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษกนก ศศิบวรยศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้คุณภาพการให้บริการ
และคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชน         
ในเขตจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพ         
การให้บริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามในเขต
จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย๑๕ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนด
เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามควรให้มีโครงการร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอเดียวกัน เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและทักษะการบริหารชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์การอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความร่วมมือกันใน        
การพัฒนาทักษะของผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ 

๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามควรให้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารคนและบริหารงาน        
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองภายในชุมชน  

                                                           
๑๔ อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ และคณะ, การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาล

ต าบล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ๒๕๕๖). 

๑๕ เกษกนก ศศิบวรยศ, การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มา
ใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี , การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๖). 



๑๒๔ 
 

๓. ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลมีคุณลักษณะที่ดีเพ่ิมขึ้น ทั้งทักษะการบริหารในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กัน      
กับศีลธรรมและจริยธรรม 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควร            
น าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามควรส่งเสริมให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรสรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 

๓. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามควรแสวงหาความรู้และเทคนิค         
การบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการจัดสัมมนาศึกษาดูงานในเรื่องที่น่าสนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและวิธีการที่หลากหลายขึ้น จนสามารถน าความรู้ที่ได้มา
บริหารงานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นไปได ้

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไป
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรท าการศึกษาวิจัยต่อยอดการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้ บริหารให้               
มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒. ควรท าการศึกษาวิจัยในทฤษฎีทักษะการบริหารของนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย 

๓. ควรท าการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารด้วยวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่กว้างและลึกขึ้น 



บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย : 

(๑) หนังสือ: 
ก าไล เย็นสุจิตร. การพัฒนาทักษะชีวิต สุขศึกษา ๒๐. กรุงเทพมหานคร: พลังปัญญา, ๒๕๕๐. 
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. จิตวิทยาทั่วไป General psychology. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
เติมศักดิ์ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๖. 
บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน .  พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ .  พิมพ์ครั้ งที่  ๖ . 

กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖. 
วัชรี บูรณสิงห. การบริหารหลักสูตร. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซเปอร์

เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๐. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน. ทฤษฎีองคการ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน, ๒๕๒๔. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิสซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๗. 
เสรี พงศ์พิศ. ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข: บทเรียนจากหมู่บ้าน . กรุงเทพมหานคร: พลังปัญญา, 

๒๕๔๘. 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

ฐิติรัตน์ บ ารุงวงศ์ . “การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท”. 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน . มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๕. 

 

 

http://uc.thailis.or.th/catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$dlBibList$ctl02$lnkBibDetail%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22BibDetail.aspx?bibno=102882&page=1&recordsNo=2&Back=Back%22,%20false,%20true))


๑๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 

พระมหาพระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ งามละมัย). “ทักษะการบริหารจัดการวัดของ เจาอาวาสในอ าเภอ         

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการ      

เชิงพุทธ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พัชรา อุดมผล. “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต ๑”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐. 

มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์, ๒๕๕๓. อ้างถึงใน ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย. “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
สื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)”. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด. มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖. 

สุธรรม รัตนโชติ, ๒๕๕๓. อ้างถึงใน นายประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว. “ศึกษาความเข้าใจสิทธิประโยชน์

ประกันสั งคมของพนั กงานคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ” .  สารนิพนธ์          

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

สมบัติ โฆษิตวานิช. “การศึกษาการใชทักษะการบริหารของหัวหนาฝายการเจาหนาที่ตามการรับรูของ
ตนเองและของผูอ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
ประถมศึกษาแหงชาติ”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

สมศรี รีรานนท. “การศึกษาการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติเขตการศึกษา ๑”. วิทยานิพนธ์           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สมศักดิ์ จินดาไทย. “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียน      
เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓.  

อภิญาณี พญาพิชัย. “การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์”.        
สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 

 
 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๑๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 
อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ . “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน จังหวัดจันทบุรี ” .  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต                
การบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๔. 

อ านวย พลรักษา. “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต         

การบริหารจัดการคณะสงฆ์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 

(๓) รายงานวิจัย/วารสาร: 

เกษกนก ศศิบวรยศ. “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รับรู้ส่งผลต่อความภักดีของผู้มาใช้

บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี”. การค้นคว้าอิสระ. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๖. 

เตือนใจ ดลประสิทธิ์  และคณะ. “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตหนองแขม”. วารสารวิชาการ. บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต.      

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑-๑๒.  

ประคอง แสนจ าหน่าย. “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 

๔ ฉบับที่ ๒. (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๓): ๑๑๓-๑๒๒. 

พัชรียา สุตา .  “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน  QR Code ในเขต
กรุงเทพมหานคร”. การค้นคว้าอิสระ วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี, ๒๕๕๕. 

ไมตรี จันทรา  และคณะ. “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓”. วารสารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๓, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๑-๑๒. 

 

 

http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/issue/view/sdujournal-volume-13-issue-3
http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/issue/view/sdujournal-volume-13-issue-3
http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/issue/view/sdujournal-volume-13-issue-3


๑๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 

สิ ริ ภ รณ์  สุ ว รรณโณ และคณะ .  “ทั กษะการบริ หารของผู้ บ ริห ารสถานศึกษาในโ รง เ รี ยน                       

สั ง กั ดกรุ ง เ ทพมหานคร  ส านั ก ง าน เขตหนองแขม ” .  วารสารบัณ ฑิตศึ กษา                      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑. 

ศิริพล เจียมวิจิตร. “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า ตราสินค้าของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษาศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี”. การค้นคว้าอิสระ.     
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๙. 

อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ และคณะ “การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล ใน

เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ๒๕๕๖. 

 

 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: https://1th.me/Am34 [๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 

ถวิล อรัญเวศ. “การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป”์. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://1th.me/m20J 
[๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

ธาดา รัฐกิจ. “POSDC : หลักการบริหารจัดการยุคคลาสสิกที่ยังคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้ดี
ในยุคปัจจุบัน”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/ 
190704-posdc-management-concept/ [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี. “หลักการเบื้องต้นทางด้านการบริหารการศึกษา”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  
https://1th.me/create.php [๑ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

ราชกิจจานุเบกษา. “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha. 
soc.go.th [๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 

   

 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
file:///C:/Users/PM.BENZ/Desktop/14%20กพ%2063/นายยาเบ็น%20เรืองจรูญศรี
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/
file:///E:/benz/01%20ป%20โท%20รัฐประศาสนศาสตร์%20มจร/วิจัย%20เอาจริง/13%20สค%2062/นายยาเบ็น%20เรืองจรูญศรี
https://1th.me/create.php


๑๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 

(๕) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร). เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง เจ้าอาวาส                     
วัดสว่างภพ, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒. 

  นายชม บุญธรรม. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายนิพนธ์ แก้วธรรม. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม,          
๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายจุฬา มีบุญรอด. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี .  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ,            
๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายณัฐพล นิ่มนนท.์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวปรียวาจ บัวพุด. หัวหน้าส านักปลัด, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายวิรัตน์ บุญอินทร์. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
นายทศพร ภิบาลจอมมี. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Ben M. Hasis. Supervisory Behavior in Education. Englewood Cliffs. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc., 1963. 

Donald McBurney and Virginia B. Collings. Introduction to Sensation/Perception . 

Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, 1977. 

Ernest Dale. Management: Theory and Practice. New York: McGraw-Hill, 1973. 
Frederick W. Taylor. Critical Evaluations in Business and Management. Ibid, 2002. 
 

 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+McBurney%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Virginia+B.+Collings%22


๑๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 

Harriet M. Bartlett and Louise C. Johnson. Social Welfare: A Response to Human 

Need. Boston: Allyn and Bacon Inc., 2008. 

Henry Fayol. Administration industrielle et Générale, 1916. 
Herbert A. Simon. Administrative Behvior. New york: Macmillian, 1947. 
Jonh G. Hutchinson. Organizations: Theory and Classical Concepts. New York: 

McGraw-Hill, 1976. 
John M. Ivancevich. and etc. Management: Quality and Competitiveness .        

Burr Ridge: Irwin Irwin, 1994. 
Koontz Harold & Cyril O’Donnell . Principle Of Management: An Analysis of 

Managerial Fucntions. New York: McGraw-Hill, 1972. 
Koontz Harold & Wehrich Heinz. Essentials of Management. New York: McGraw-

Hill, 1990. 
Price Alan. Human Resourec Management. In a Business Context 2 edition. 

London: Thomson Learning, 2004. 
Robert L. Katz. Skills of an Effective Administration . Harvard Business Review 

33. (January-February, 2007): 33-42. 

Sitterly Connie. The Woman Manager: How to Develop Essential Skills for 

Success. London: Kogan Page, 1993. 

Thelbert L. Drake & William H. Roe. The Principalship. New York: Macmillan, 1986. 
Yamane Taro. Statistics An Introductory Analysis 2nd Ed.  New York: Harper and 

Row, 1967. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๑๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

 

  



๑๕๕ 
 

 

  



๑๕๖ 
 

  



๑๕๗ 
 

 

  



๑๕๘ 
 

  

 

  



๑๕๙ 
 

 

  



๑๖๐ 
 

 

  



๑๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  



๑๖๓ 
 

 

แบบสอบถามเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 
สารนิพนธ์เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผู้วิจัย พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศรส) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
******************* 

 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน       ตามสถานภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
 ๑. เพศ 
    ชาย    หญิง 

 ๒. อาย ุ
    น้อยกว่า ๒๐ ปี    ๒๐ - ๓๐ ปี             ๓๑ - ๔๐ ปี  

    ๔๑ - ๕๐  ปี    ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี     

    ปริญญาโทข้ึนไป 

 ๔. ต าแหน่งงาน 
    ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า 

    ลูกจ้างโครงการ    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 



๑๖๔ 
 
 

 ๕. รายได้ต่อเดือน  

    ต่ ากว่า  ๕,๐๐๐ บาท   ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

    ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท  

    ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท   ๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
 
 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
ค าชี้แจง  จากข้อความในค าถามแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์การ

วิจัยว่าอยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับการพิจารณาของท่าน ดังนี้ 
 

+๑  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ใช้ได้ 

  ๐  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ปรับแก้ไข 

 -๑  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์/ตัดทิ้ง 

 

 

 

ข้อ 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการพิจารณา 
 

+๑ 
 

๐ 
 

-๑ 
 

 

หมายเหตุ 

             ๑. ทักษะด้านเทคนิค  

๑.๑ 
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

    

๑.๒ 
ผู้บริหารสามารถจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารได้อย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 

    

๑.๓ ผู้บริหารแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง     

๑.๔ ผู้บริหารสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในปฏิบัติงานได้จริง     



๑๖๕ 
 

ข้อ 

 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการพิจารณา 

 

+๑ 

 

๐ 

 

-๑ 
 

หมายเหตุ 

๑.๕ ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า     

๑.๖ ผู้บริหารให้มีการตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน     

๑.๗ 
ผู้บริหารมีการน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

    

๑.๘ 
ผู้บริหารใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายในการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    

             ๒. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  

๒.๑ 
ผู้บริหารมีความเข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใน
องค์การ 

    

๒.๒ ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมได้     

๒.๓ 
ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ
ค าปรึกษา 

    

๒.๔ ผู้บริหารให้โอกาสกับบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี     

๒.๕ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรภายในองค์การ     

๒.๖ 
ผู้บริหารใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การได ้

    

๒.๗ ผู้บริหารสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

๒.๘ ผู้บริหารวางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา     

             ๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด  

๓.๑ ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน     

๓.๒ ผู้บริหารเข้าใจหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ อย่างดี     

๓.๓ ผู้บริหารตั้งมั่นอยู่ในหลักการ ระเบียบ และกติกาต่าง ๆ อยู่เสมอ     

๓.๔ ผู้บริหารมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี     

      



๑๖๖ 
 

ข้อ 

 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการพิจารณา 
 

+๑ 
 

๐ 
 

-๑ 
 

หมายเหตุ 

๓.๕ 
ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดทิศทางชัดเจน เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การ 

    

๓.๖ 
ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มา
ประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การได้ 

    

๓.๗ 
ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผล
ดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่อง 

    

๓.๘ 
ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    

 
 
 
ตอนที่ ๓  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ๑. ทักษะด้านเทคนิค 
 ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 
 
 
 



๑๖๗ 
 
 ๒. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
 
 ๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................. ................................................................................... 

 
 

ผู้วิจัยขออนุโมทนา/ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์                                    
ตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 

แบบการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง    ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : ……………………………………………………………………………………….... 
ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………..… 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………….… 
เวลา : ……………………………………………………………………………………………………….… 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

๑. ทักษะด้านเทคนิค 
 ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 



๑๗๐ 
 

๒. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................ ........ 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......... 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
 ๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 

 
**************************** 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความอนุเคราะห์ส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
 

          
 พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศรส) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร        

ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 
 

๑. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร) เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง         
เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 
๒. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม        
เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
๓. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายชม บุญธรรม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม          
เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 



๑๗๔ 
 
๔. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม        
เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
๕. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นางสาวจ าปี จารุฤทัยกานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองสาม เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 
๖. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายจุฬา มีบุญรอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม   
เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
๗. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ จ ารัสศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
คลองสาม เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 



๑๗๖ 
 
๘. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายณัฐพล นิ่มนนท์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
คลองสาม เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
๙. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นายวิรัตน์ บุญอินทร์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม         
เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 



๑๗๗ 
 
๑๐. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นางสาวปรียวาจ บัวพุด หัวหน้าส านักปลัด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม           
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
 
๑๑. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ นางสาวเพียงดาว บุญเกลี้ยง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             
เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 



๑๗๘ 
 
๑๒. ภาพถ่ายการสัมภาษณ์  นายทศพร ภิบาลจอมมี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                 
เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

๑๓. ภาพถ่ายองค์การบริหารส่ วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                
เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 



๑๗๙ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ ฉายา นาสกุล  : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส) 
       : PhramahaPurach Dantavaṁso (Srilertros) 
วัน/เดือน/ปีเกิด   : วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
สถานที่เกิด   : ๘๗ หมู่ ๓ ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
อุปสมบท                    : เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย ตําบลคลองสาม    

อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
การศึกษา    : นักธรรมชั้นเอก 
     : เปรียญธรรม ๓ 
     : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

  : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  
                                   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย 
เข้าศึกษา    : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าเร็จการศึกษา    : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลงานทางวิชาการ  : บทความทางวิชาการ พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส)  
                                  “จริต 6 ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า”  
                                    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ 
                                    พุทธปัญญาศรีทวารวดี พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  
                                    วันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ศึกษาดูงาน                    : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ.ศูนย์ราชการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง                

น: วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                 : ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่  
                                    ๘ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทีส่ังกัดวัด                       : วัดพระธรรมกาย ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง     

ปปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
เบอร์โทรศัพท์      : ๐๙๗-๙๒๖-๒๙๕๖ 


