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ประกาศคุณปูการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความเมตตากรุณาอย่างสูงย่ิงจาก  
ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.ประสงค์ เอ่ียมเวียง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําและตรวจแก้ไขตลอดเวลา ในการดําเนินการจัดทํา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งถึงพระคุณเป็นอย่างย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงย่ิงไว้ ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงษ์ 
ศรจันทร์ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ดร.สมพงษ์ พรมใจ ดร.อิสรียา พจนธารี ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมี
ค่าย่ิงเป็นผู้เช่ียวชาญ ตรวจแบบสอบถามและให้คําแนะนําในการวิจัยครั้งน้ี และขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และให้คําแนะนําด้วยดีเสมอมา  
 ขอขอบพระคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทํา
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ขอขอบพระคุณ พ่ีน้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่คอยให้กําลังใจ
และช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่น้ี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา 
คณาจารย์ ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นผู้มีส่วน
ร่วมที่สําคัญย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

          วิรัตน์ พันธ์ขาว  
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5620840532009 : สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา, ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
คําสําคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
  วิรัตน์ พันธ์ขาว : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 (CHARACTERISTICS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER OF 
LOEI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ :  
ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร,์ ดร.ประสงค์ เอ่ียมเวียง, 161 หน้า. ปี พ.ศ. 2558 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้าน
การครองตน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 304 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ (Reliability)เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผู้สอนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันกับครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ในด้านการครองตนและด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามี
ความคิดเห็นแตกต่างกันกับครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ในด้านบุคลิกภาพ  
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 The objective of this thematic paper were: 1) to study the lever of 
characteristics of the school administrators under of Loei primary education service 
area office 2 in 4 aspects namely emotional quotient, self-control, job ability, and 
personality, 2) to compare the lever of characteristics classified by status education 
experience and size of school. The data were collected from teacher altogether 304 
using a constructed 5 –level rating scale questionnaire with reliability of 0.97. The 
statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and F-test. 
 The results of the research were as follows:  
 1. The lever of characteristics of the school administrators under of Loei 
primary education service area office 2 was high in every aspect. 
 2. The comparison on the lever of characteristics classified by education 
expressed that the difference was statistically significant at 0.05 ; the teacher had the 
opinion on the lever of characteristics of bachelor's degree or equivalent difference 
bachelor's degree or higher in aspects self-control and job ability and education 
expressed that the difference was statistically significant at 0.01 ; the teacher had the 
opinion on the lever of characteristics of bachelor's degree or equivalent difference 
bachelor's degree or higher in aspects personality.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 สิทธิของบุคคลในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดย 
รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80 (3) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กําหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบ
และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่กําหนดให้การศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ มีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการ ให้จัดต้ังแต่แรกเกิด 
หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลน้ัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
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การปฏิรูปการศึกษา เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างทางการบริหารการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวน 
การจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจสู่
สถานศึกษาตามมาตรา 39 ที่ว่ากําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้าน วิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงการกระจายอํานาจจะทําให้
สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management : SBM) เป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36 ที่กําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลผลจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากภาค 
รัฐแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งหวังจะเห็นการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

คุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปี
การศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉล่ีย ในทุกระดับช้ันของวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ลดลงจากปี
การศึกษา 2552 และมาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนตํ่า ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathe-
matics and Science Study : TIMSS) ในปี 2550 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ 
441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ 471 คะแนน ตามลําดับซึ่งยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งเป็นการ
ประเมินทุก 4 ปี รวมท้ังผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ 
The Programmer for International Student Assessment (PISA) ที่ประเมินจากผู้ที่จบการศึกษา
ภาคบังคับหรือกลุ่มอายุ 15 ปี ก็พบว่าคะแนนเฉล่ียยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ผู้สําเร็จอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ในด้านการผลิตครู 
คณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณที่เพียงพอ เน่ืองจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคน
ภาครัฐ รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 
ทําให้สูญเสียอัตราครูไปจํานวนหน่ึง อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ บางส่วนที่จบการศึกษาแล้ว
ไม่เป็นครู ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูในบางพ้ืนที่ ทําให้เกิดความขาดแคลนครูในภาพรวม 
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ในขณะที่ครูสายวิชาชีพส่วนมากขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการ อีกทั้งครูยังมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู พบว่าผู้เลือกคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอันดับท้าย ๆ ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 
และด้านสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน
ของสํานัก รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จากสภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสําคัญที่จะช้ีวัดความสําเร็จ และความล้มเหลวขององค์ การใน
การปฏิรูประบบการศึกษาไทย เป็นกุญแจดอกสําคัญในการเปิดมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 การบริหารกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับสาธารณ 
ประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์ จําเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปด้วยดี และ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผู้บริหารองค์กรจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
การบริหารกิจการทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนแต่ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ น่ัน
หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะสามารถเป็นผู้นําการ
ปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2555) 

ดังน้ัน คุณลักษณะผู้นําที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารอันได้แก่ด้านวิสัยทัศน์คือการมุ่งส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษากําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารการศึกษาในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้านความรับผิดชอบคือการที่ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในการวางแผนควบคุม
กํากับติดตามและการประเมินผลงานอย่างต่อเน่ืองและประสานสัมพันธ์กับชุมชนด้านการตัดสินใจใน
การบริหารการจัดการต่าง ๆ ในหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสารผู้บริหารจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ผู้บริหารจําเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะผู้นําด้านการติดต่อสื่อสารด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมคือการที่ผู้บริหารยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความถูกต้องในการบริหารงานก็จะสามารถทําให้
งานสําเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะการที่ผู้บริหารที่มีทักษะและภาวะผู้นําที่ดีน้ันจะเอ้ืออํานวยให้บุคลากรทุก
คนสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ด้วยความพึงพอใจตลอดเวลา(พิชัย เสง่ียมจิตต์, 
2541) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งของภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ
บุคคลองค์กรและสถาบันทางสังคมอ่ืนและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและกลยุทธ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติโดยเริ่ม
ต้ังแต่การวางแผนการดําเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลตลอดทั้งการนําผลมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภายใต้นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ที่ให้ความสําคัญด้านการพัฒนา
บุคลากรและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 
2557)  
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ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงสนใจและต้องการทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะทําให้การปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง
น้ีโดยใช้เป็นกรอบแนวคิดของ ประคอง รัศมีแก้ว (2551) การวิจัยคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2) การครองตนของผู้บริหาร  
3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร ซึ่งผลจากการศึกษา
ครั้งน้ีจะเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ที่เน้นถึงความสําคัญของภาวะ
ผู้นําที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 

 
1.2 คําถามของการวิจัย 

1.2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 อยู่ในระดับใด 

1.2.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนแตกต่าง
กันหรือไม่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 

1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทํางานและขนาดของโรงเรียน 

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

1.4.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

1.4.2 ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มีเพศต่างกันจะ 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
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1.4.3 ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา 
ต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 

1.4.4 ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มีประสบการณ์
การทํางานต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 

1.4.5 ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 

 
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามแนวคิดของ (ประคอง รัศมีแก้ว, 2551) มี 4 ด้าน ดังแผนภูมิที่ 1.1 

 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
2.2 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3. จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 
จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
3.2 ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

4. ขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 
4.1 ขนาดเล็ก 
4.2 ขนาดกลาง 
4.3 ขนาดใหญ่ 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มี 4 ด้าน ได้แก่ 
 
1. ความฉลาดทางอารมณ์  
2. การครองตน  
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลิกภาพ 
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2” ซึ่งมุ่งทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2) การครองตนของผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร (ประคอง รัศมีแก้ว, 2551)  

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ขอบเขตด้านประชากร 
   ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปี

การศึกษา 2557 จํานวน 1,442 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2557)  
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
   ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปี

การศึกษา 2557 จํานวน 304 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2557) ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยกําหนดจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krecie and Morgan อ้างถึง
ใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หน้า 119) 

1.6.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน และขนาดของ

โรงเรียน จําแนกได้ดังน้ี  
 1. เพศ 
  1.1 ชาย 
  1.2  หญิง  
 2. ระดับการศึกษา จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
  2.1  ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
  2.2  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 3. ประสบการณ์ในการทํางาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
  3.1 ไม่เกิน 10 ปี 
  3.2 ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
 4. ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  4.1  โรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.2  โรงเรียนขนาดกลาง 
  4.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามี 4 ด้าน ดังน้ี 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร  
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 2. การครองตนของผู้บริหาร  
 3. ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
 4.  บุคลิกภาพของผู้บริหาร     
1.6.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
1.6.5 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการศึกษาเร่ิมต้ังแต่ กันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 
 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
1.7.2 ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่จะทําให้เกิดการร่วมมือกันของบุคคลให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ เพ่ือให้
บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดังน้ี 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษา 
แต่ละบุคคล ประกอบด้วย ลักษณะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ลักษณะด้านการครองตน ลักษณะ 
ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่าง ๆ ความ
อดทนต่อความกดดันทางใจ แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน 
เป็นนักประชาธิปไตย มุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคี มีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ อย่างมีเหตุผล มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วมงาน มีการใช้
อํานาจในฐานะผู้บริหาร สร้างบรรยากาศที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทํางาน มีการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ปรับความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย
ความมีสติ และมีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 

การครองตนของผู้บริหาร หมายถึง การกระทํารวมทั้งท่าทีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกมา 
ให้ผู้อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งการครองตนมีความสําคัญ เพราะเป็นการฝึกกาย วาจา และใจให้ต้ังอยู่
ในทางที่ถูกต้อง ดีงาม อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต 
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ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หมายถึง ผู้นําที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถใน
งานที่รับผิดชอบ มีลักษณะเฉพาะหรือความสามารถประจําตัวผู้นําที่แสดงออกโดยมาให้เห็น เช่น มี
ความรู้ความสามารถในการวางแผน การประเมิน มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

บุคลิกภาพของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีสั่งสมและปฏิบัติมานานจนส่งผล
และหล่อหลอมให้เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยเฉพาะตัวที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดทําการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 

เพศ หมายถึง เพศของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 แบ่งเป็น เพศชาย และเพศหญิง 

ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

- ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
ประสบการณ์การทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านน้ัน ๆ หรือได้พบเห็นมา 

และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ 

- ประสบการณ์ทํางานตํ่ากว่า 10 ปี 
- ประสบการณ์ทํางาน 10 ปี ขึ้นไป 
ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนที่นับจากจํานวนนักเรียนที่มีภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
- โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 120 คนลงมา 
- โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 121 - 300 คน 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 301 คนขึ้นไป 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับการศึกษาของจังหวัดเลย จํานวน 6 อําเภอ ซึ่งประกอบด้วย อําเภอวังสะพุง อําเภอภูกระดึง 
อําเภอภูหลวง อําเภอหนองหิน อําเภอเอราวัณ และอําเภอผาขาว 

 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้สรุป
สาระสําคัญตามประเด็นที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารและการจัดการศึกษา 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นํา    
2.3  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   

2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารและการจัดการศึกษา  
ความหมายของการบริหารและการจัดการศึกษา  
นักศึกษาและนักบริหารการศึกษาได้ให้ความหมายเก่ียวกับการบริหารไว้อย่างหลากหลาย  

พอสรุปได้ดังน้ี  
สุเมธ แสงนิ่มนวล ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่ ดังน้ี (อัญญา หมื่นกล้าหาญ, 

2544) 
1.  การบริหารยุคใหม่ มีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 
2.  การบริหารงานเน้นที่คุณภาพกับความแปลกใหม่ในการบริหาร 
3.  การบริหารงานเน้นที่กลยุทธ์ที่ทําให้คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว 
4. การบริหารต้องพร้อมที่จะเสี่ยงตลอดเวลา 
5.  การบริหารจะริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
6.  มีการปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเน่ือง 
7.  การบริหารงานจะต้องคํานึงถึงความสามารถเป็นหลักมากกว่าความอาวุโส 
8.  มีการจัดเก็บและแยกแยะข้อมูลมากย่ิงขึ้น เพ่ือสะดวกแก่การใช้ 
9.  มุ่งการปรับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารให้มากย่ิงขึ้น 
การบริหารเป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมกําลัง ความ

พยายาม ของสมาชิก ในองค์กรและการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความสําเร็จของเป้าหมายในองค์กรที่
กําหนดไว้ (สมยศ นาวีการ, 2546) 
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Corroll & Gillen (1987) การบริหารเป็นกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สําคัญคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548) 

การบริหาร เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลได้ร่วมกันดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างน้อยสอง
ประการ ได้แก่ ปัจจัยในการดาเนินกิจกรรม หรือเรียกว่าปัจจัยการบริหาร และกระบวนการดาเนินกิจ 
กรรมหรือกระบวนการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (อาภรณ์ 
สุขสวัสด์ิ, 2553) 

การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลผู้เก่ียวข้องต้ังแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกัน
กระทําเพ่ือพัฒนาผู้เรียนหรือเยาวชนให้เจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
การดําเนินงานจะต้องมีการใช้ทรัพยากรคือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ธีรวุฒิ 
ประทุมนพรัตน์, 2530) 

Debuek (1980) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหาร คือกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสิน 
ใจเป็นศูนย์กลางของการบริหาร หน้าที่หลักของการบริหารการศึกษา คือ การสั่งการและการควบคุม 
การตัดสินใจน้ันจะมีขั้นตอน ดังน้ี (กวี วงศ์พุฒ, 2539) 

1.  ศึกษาดูว่าปัญหาคืออะไร และวางขอบเขตของปัญหานั้น 
2.  วิเคราะห์และประเมินปัญหานั้น 
3.  สร้างเกณฑ์และมาตรฐานเพ่ือประเมินผลทางเลือกหรือการตัดสินใจ 
4.  รวบรวมข้อมูล 
5.  หาทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
6.  ลงมือปฏิบัติตามแนวทางเลือกที่ดีกว่าโดย 
 6.1 วางโปรแกรมการแก้ปัญหา 
 6.2 ควบคุมกิจกรรมในโปรแกรม 
 6.3 ประเมินผลที่ได้และกระบวนการที่ทําไป 
จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการด้วย

ศาสตร์ และศิลป์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานเป็นบุคคลในระดับบัญชาจึงเป็นผู้มีเกียรติโดยฐาน คือ

ตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญในหน่วยงานหรือองค์การ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมีขอบเขตที่ต้องปฏิบัติพอ
สรุปได้ดังน้ี (อมรา เล็กเริงสินธ์ุ, 2545) 

1. เป็นผู้บริหาร (Executive) คือ ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มที่อยู่ในองค์การหรือ
หน่วยงานให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้บริหารต้องคอยอํานวยความสะดวก
แก้ปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในองค์การ 
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2. เป็นผู้วางแผน (Planner) คือ ทําหน้าที่ในการวางแผนงานต่าง ๆ ในองค์การให้ฝ่ายปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้กําหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยกําหนดให้ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 

4. เป็นผู้เช่ียวชาญ (Expert) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญ ชํานาญ สามารถให้
คําแนะนํา ปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อฝ่ายปฏิบัติการต้องการ 

5. เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก (Extenal Group Repre-
sentation) คือ ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่อยงานท่ีจะออกไปสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลภาย 
นอกในนามขององค์การ 

6. เป็นผู้ควบคุม (Controller of Internal Relation) คือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
ให้สมาชิกมีขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีระหว่างกันในกลุ่มให้มากที่สุด เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไป
อย่างราบรื่น บรรลุจุดหมาย 

7. เป็นผู้ให้คุณ ให้โทษ (Purvey of Reward and Punishment) คือ การพิจารณา ความดี
ความรับผิดชอบ การให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์การและการลงโทษ ในกรณีที่เกิดความบกพร่อง ซึ่ง
ต้องพิจารณาอย่างยุติธรรมที่สุด 

8. เป็นบุคคลตัวอย่าง (Example) เป็นผู้ได้รับยกย่องในความดีงามท้ังจากบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์การ 

9. เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbol of the Group) คือ เป็นศูนย์รวมของสมาชิทุกคนใน
องค์การ เป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคน ที่ช่วยให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จะเป็นผู้ที่มีอํานาจ ในการบริหารงานของสถานศึกษา ในเรื่องต่อไปน้ี 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2542) 

1.  จัดทํานโยบายแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดูแลการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรวมถึงสื่อ แบบเรียน และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

3.  จัดทําข้อเสนอของบประมาณ ในรูปเงินอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  เสนอแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบการบริหาร 

งานบุคคลโดยทั่วไปของสถานศึกษา 
5.  นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
6.  จัดทํารายงานและจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
7.  เป็นผู้แทนสถานศึกษาในการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8.  แสวงหาความร่วมมือ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการบริหารการศึกษา 
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ผู้บริหารในฐานะผู้นําองค์การย่อมมีบทบาท และภารกิจมีความสําคัญในการทําให้งานขององค์ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เปรียบได้กับกัปตันเรือ กัปตันเรือมีความสําคัญกับเรือฉันใดผู้บริหาร 
สถานศึกษาก็มีความสําคัญกับสถานศึกษาฉันน้ัน นอกจากจะนําองค์การไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าง
ปลอดภัยแล้วยังต้องนําพาคนเหล่าน้ันให้มีความสุขในการเดินทางด้วยความสําเร็จในการบริหารงาน
และการจัดการน้ันมิใช่ต้องใช่ต้องใช้เฉพาะความรู้ความสามารถของผู้บริหารเท่าน้ันแต่ต้องมีองค์ 
ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะต้องอยู่ควบคู่ไป
กับการบริหารและการจัดการอย่างกลมกลืนกัน ผู้บริหารจึงถือได้ว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําองค์การ
ไปสู่ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษา  
สําหรับการจัดการศึกษาได้มีผู้ให้ความความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน ดังน้ี  
การจัดการศึกษาคือการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 6 ปี ซึ่งรวมทั้ง

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ (สงบ ลักษณะ, 2542) 
การจัดการศึกษา คือ การศึกษาที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่แข็งแรง 

มั่นคง เพียงพอกับการดํารงชีวิตที่ดี ในวันข้างหน้า อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพ เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (พนม  
พงษ์ไพบูลย์, 2542) 

การจัดการศึกษา หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยดา
เนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ความรู้ ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองได้ตลอดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ดา
รงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีศักด์ิศรี พัฒนาตนเองและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและให้หมายถึงการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 4 ระบุว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายความ
ว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ การศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยรวมถึงอาชีวศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือ ปวช. (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2542) 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทย ช่วยให้
ประชาชนไทย มีคุณธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ และ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ และดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2546) 
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ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึงการบริหารและการ 
จัดการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เป็นกระบวนการที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันดําเนินการเก่ียว 
กับการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดองค์การ บุคลากรและการนิเทศการจัด
การศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนตามหลัก 
สูตร โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าและมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงของ

ชาติ ถ้าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ กนหมายความถึงประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพด้วย ดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลักในการบริหารสถานศึกษา ต้องมีกระบวนการบริหารที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ซึ่งได้มีนักวิชาการการศึกษา อธิบายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาไว้ สรุปแยกตาม
ประเด็นพอสังเขปดังน้ี  

หลักการบริหารของ Henri Fayol  
แนวคิดของ Henri Fayol ทฤษฎีการจัดการหรือการบริหาร (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ

คณะ, 2550) ทฤษฎีการจัดการหรือการบริหาร Henri Fayol นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสได้ช่ือว่าเป็น
บิดาของทฤษฎี การจัดการปฏิบัติการ (Operational-Management Theory) ถือกันว่าเป็นบิดาของ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ งานของ Fayol อยู่ในระหว่างปี 1920-1929 เขาเช่ือว่า การบริหารน้ันเป็น
เรื่องของทักษะและเขาสนใจที่จะศึกษาองค์การโดยรวม และมุ่งเน้นที่กิจกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบ 
ด้วยกิจกรรม 5 อย่าง คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับ
บัญชาหรือการสั่งการ (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ 5) การควบคุม (Con- 
trolling) หลักทั่วไปของการจัดการ (General principle of management) การจัดการโดยทั่วไป
ยืดหยุ่นได้ และต้องใช้กับเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลง Fayol ได้สังเกตและกําหนดการทางานไว้ 14 ข้อ 
เรียกว่า หลักการจัดการที่มีประสิทธิผลของ Fayol (Fayol’s principles of effective management) 
ซึ่ง Fayol ได้กําหนดหลักการจัดการ 14 ข้อ จากประสบการณ์ส่วนตัวและพิจารณาจุดเริ่มต้นสําหรับ
ผู้บริหารที่แสวงหาคําแนะนาเก่ียวกับการปฏิบัติของผู้จัดการ หลัก 14 ข้อ มีรายละเอียดดังน้ี  

1.  การแบ่งหน้าที่กันทําเป็นความเช่ียวชาญพิเศษที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าจําเป็น  
2.  ความมีประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน Fayol ได้ประยุกต์ใช้หลักการน้ีในงานทุกชนิด ทั้ง

งานการจัดการด้านเทคนิค  
3.  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ พบว่า อํานาจและความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กัน 

ซึ่งความรับผิดชอบเกิดจากอํานาจหน้าที่ เขาเห็นว่า อํานาจ เป็นส่วนประกอบของปัจจัยที่เป็นทางการ
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ต่าง ๆ ได้มาจากตําแหน่งผู้บริหาร และปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการประสมประสานของการมีไหวพริบ 
ประสบการณ์ คุณค่าทางศีลธรรม ความรับผิดชอบ ในอดีตฯลฯ ซึ่งอํานาจหน้าที่ต้องควบคู่กับความ
รับผิดชอบ  

4.  ความมีระเบียบวินัย เป็นการยอมรับ เคารพข้อตกลงซึ่งใช้ร่วมกัน การประยุกต์ใช้พลัง และ
วินัยต้องมีความเหนือกว่าในทุกระดับเพ่ือให้สามารถใช้บังคับได้  

5.  การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว หมายถึง พนักงานควรจะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว  

6. การมีเป้าหมายเดียวกัน หลักการข้อน้ียึดว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมาย และ
แผนการเดียวกัน  

7. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การหมายถึงผลประโยชน์ 
(ความสนใจ) เฉพาะของผู้จัดการและพนักงานถือเป็นรองจากผลประโยชน์ ทั้งหมดขององค์การ  

8. ค่าตอบแทนและวิธีการตอบแทน น่ันคือ การจ่ายค่าตอบแทนควรจะยุติธรรม และสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทําได้  

9. การรวมอํานาจหลักข้อนี้ ไม่ได้รวมถึงการรวมอํานาจหน้าที่ แต่หมายถึง ขอบเขตของการ
รวมอํานาจและการกระจายอํานาจที่เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะขององค์การ สาย
การบังคับบัญชา เป็นสายการบังคับบัญชาเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารของทั้งองค์การคล่องตัว  

10. คําสั่ง องค์การจะกําหนดตําแหน่งหน้าที่สาหรับทุกคน และทุกคน จะเข้าใจตําแหน่งหน้าที่
ของเขา  

11. หลักความเสมอภาค การจัดการใช้หลักเท่าเทียมกัน ตลอดทั้ง ความเมตตา และความ
ยุติธรรม  

12. ความมั่นคงในงาน Fayol พบว่า การออกจากงานของพนักงาน เป็นเหตุผล และผลการ
จัดการที่ไม่ดี และช้ีว่าเป็นอันตรายตลอดจนทําให้เสียค่าใช้จ่ายธุรกิจที่มั่งคั่ง โดยท่ัวไปจะแสดงถึง
ความรู้สึกมั่นคงของพนักงานด้วย  

13. ความคิดริเริ่ม ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และ
การบริหารงาน  

14. ความสามัคคี เป็นหลักการท่ีว่าสามัคคีคือพลังความเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การที่จะทําให้เกิดความแขนงแกร่ง 

หลักการบริหารของ Deming  
Deming (1940 อ้างถึงใน อาภรณ์ สุขสวัสด์ิ, 2553) สิ่งที่ Deming นําเสนอเพ่ือให้เกิดความ

เคลื่อนไหวทางด้านคุณภาพที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ประกอบด้วย 1) 
การทําวิจัยและนําผลมาใช้ในการวางแผนการผลิต (Plan) 2) การดําเนินการผลิต (Do) 3) ตรวจสอบ
ผลผลิตเพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินการผลิตดําเนินการตามแผน (Check) 4) จําหน่ายผลผลิต (Act) 5) 
วิเคราะห์ผลผลิตที่จําหน่ายในด้านคุณภาพ ราคา และเกณฑ์อ่ืน ๆ (Analyze)  
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Deming ได้เสนอแนวทางใหม่เพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพ่ือความอยู่รอดและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยเสนอหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อ 
ที่รู้จักกันดีว่า “เดมม่ิง 14 ข้อ” (Deming Fourteen Points) การศึกษาหลักการบริหารคุณภาพของ
เดมม่ิง 14 ข้อ ให้เข้าใจจึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการสร้างคุณภาพในองค์กร สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสมจะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน หลักการบริหาร
คุณภาพของเดมมิ่ง 14 ข้อ คือ  

1.  กําหนดจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงผลผลิตและการบริหารเพ่ือจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบ
การคงอยู่ในธุรกิจและการสร้างงาน  

2.  ปรับปรัชญาแนวใหม่ว่า การบริหารจะต้องเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ แนวใหม่และต่ืนตัวให้เกิด
ความท้าทาย เรียนรู้ความรับผิดชอบและแสดงภาวะผู้นํา เพ่ือให้เกิด การเปลี่ยนแปลง  

3.  เลิกคิดเลยว่าการตรวจสอบจะทําให้มีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ จะเริ่มต้นด้วยกัน  
4.  เลิกคิดว่าการให้รางวัลจะทําได้ถ้ามีพ้ืนฐานตํ่า  
5.  ปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและบริการจะทํา

ให้ลดต้นทุนลง 
6.  จัดให้มีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน  
7.  สาหรับผู้นําของสถาบัน จุดมุ่งหมายของการเป็นผู้นาควรจะช่วยให้บุคลากรและเทคโนโลยี

มีการพัฒนาขึ้น  
8.  ขจัดความกลัวออกไปน่ันคือทุกคนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.  นําปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายต่าง ๆ มาวิเคราะห์จนกระทั่งบุคลากรเหล่าน้ันสามารถ

ทํางานร่วมทีมกันได้  
10.  ขจัดภาระงานออกไป โดยการสร้างความสัมพันธ์ให้ทํางานร่วมกันได้  
11.  ขจัดการบริหารโดยยึดจุดประสงค์ออกไป ให้ใช้ภาวะผู้นําแทน  
12.  ยกเลิกอุปสรรคที่จะทําให้พนักงานไม่ปฏิบัติตาม  
13.  สร้างแนวทางให้การศึกษาและการปรับปรุงตนเองแก่พนักงาน  
14.  ให้แต่ละคนถ่ายทอดงานระหว่างกันและให้แต่ละคนสามารถทํางานแทนกันได้  
หลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory)  
นักทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เช่ือว่า หลักการบริหารที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับสถานการณ์

หน่ึง ๆ เท่าน้ัน ไม่สามารถนาเอาชุดของหลักการ ที่กําหนดไว้แบบสําเร็จรูปแล้วไปใช้อย่างได้ผลในทุก
สถานการณ์ ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปผู้บริหารอาจกําหนดหลักการเพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือแนวทางใน
การบริหารในสถานการณ์น้ัน ๆ ได้ โดยการบูรณาการจากทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์น้ัน เพ่ือกําหนดแนวทาง (Solution) ให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างขององค์การ ทรัพยากร เป้าหมายและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ แต่อย่างไรกนตามผู้บริหารไม่
คํานึงถึงเฉพาะความเหมาะสมของสถานการณ์เท่าน้ัน ควรคํานึงถึงความมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์
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หรือเป็นผู้นําแห่ง การเปลี่ยนแปลงด้วย เพราะการตามสถานการณ์อาจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใหม่ ๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548) 

หลักการบริหารเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objectives)  
หลักการบริหารเน้นวัตถุประสงค์ หลักการบริหารพัฒนาขึ้นโดย Peter Drucker ซึ่งนิยามการ

บริหารงานแบบนี้ว่าเป็นหลักของการบริหาร ที่จะจัดให้แต่ละบุคคลได้ทํางานและมีความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ มีทิศทางในการทํางานร่วมกัน ที่ชัดเจนแน่นอน มีการทํางานเป็นทีม ซึ่งจะทําให้เกิดการ
ประสานระหว่างวัตถุประสงค์ของบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย 
Drucker ให้ทัศนะว่าในหลักการน้ีไปใช้ควรคํานึงถึงหลักการดังน้ี คือ 1) ความสําเร็จของกิจการใด ๆ 
ขึ้นอยู่กับการฝ่ายบริหารทุกคนทุกระดับต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมขององค์การ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอ่ืนในระดับเดียวกันและวัตถุประสงค์ของหน่วย 
งานที่ตนรับผิดชอบ 2) การมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ถือเป็นการให้เกียรติให้ความสําคัญ จูงใจ ให้สมาชิกผูกมัดตนเอง 
เข้ากับวัตถุประสงค์ที่ตนเองมีส่วนร่วมกําหนดขึ้นมาโดยจะใช้ความพยายามหาวิธีการต่าง ๆ มากระทา 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์น้ัน 3) การให้มีข้อมูลย้อนกลับ เป็นการตรวจสอบและ การรายงานเป็น
ระยะเวลาให้ชัดเจน ทั้งในการกําหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมการ การดาเนินงาน และรายงานผล เป็น
ต้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548) 

หลักการบริหารของ Elton Mayo, F.J. Roethlisberge et al.  
การศึกษาที่ Hawthorne ประสบความสําเร็จมีช่ือเสียงจากการทดลองที่โรงงาน Hawthorne 

ของบริษัท Western Electric ระหว่างปี ค.ศ. 1927-1932 ก่อนหน้าน้ีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1924-1927 
หน่วยงานวิจัยของชาติ ได้ร่วมมือกับ Western Electric เพ่ือศึกษาผลกระทบของความเป็นอยู่และ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่มีต่อคนงานและผลผลิตของเขา ผู้วิจัยพบว่าการทดลองคร้ังน้ีล้มเหลว อย่างไรก็ตาม 
Elton Mayo แห่งมหาวิทยาลัย Harvard สังเกตว่ามีบางสิ่งผิดปกติในการทดลองน้ีจึงร่วมกับ Roeth-
lisberger และคนอ่ืน ๆ ทําวิจัยครั้งต่อไป สิ่งที่ Mayo และคณะค้นพบ คือ มีผลแบบภาพลวง 
(Dramatic) ของแนวความคิดการจัดการ การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของกลุ่มทดลองการเปลี่ยน 
แปลงช่วงเวลาพักผ่อน ระยะเวลาการทํางานต่อวันที่สั้นลงและระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ ไม่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลผลิต Mayo และคณะจึงสรุปว่ามีปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย คือ ความรับผิด 
ชอบ โดยทั่วไปพบว่า การเพ่ิมผลผลิตเกิดจากปัจจัยทางสังคม เช่น ขวัญกําลังใจ มิตรภาพอันน่าพอใจ
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของการจัดการที่มีประสิทธิผล และเป็นการจัดการ
ที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะพฤติกรรมกลุ่มและการใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น 
การจูงใจ (Motivating) การให้คําปรึกษา (Counseling) การนํา (Leading) และการติดต่อสื่อสาร 
(Communicating) ปรากฏการณ์น้ีเกิดขึ้นโดยพ้ืนฐานจากการสังเกตบุคคล การศึกษานี้เรียกว่า 
“ผลกระทบจาก Hawthorn” (Hawthorn Effect) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 
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หลักการบริหารของ Chester Barnard 
แนวคิดระบบสังคมในการจัดการหลักการบริหารของ Chester Barnard (1986 อ้างถึงใน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) แนวคิดระบบสังคม (Social system approach) การรวบรวม
หลักของการจัดการประกอบด้วยแนวคิดในการตัดสินใจ ความเป็นผู้นําและการยอมรับอํานาจของ
สติปัญญาซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการจัดการ Chester Barnard ได้เรียบเรียงหนังสือที่สําคัญเล่ม
หน่ึงในปี ค.ศ. 1938 ช่ือ “หน้าที่ของฝ่ายบริหาร” (The Function of Executive) Barnard ได้รับ
อิทธิพลจาก Pareto, Mayo และสมาชิกคนอ่ืนของมหาวิทยาลัย Harvard เขามุ่งความสําคัญที่การ
วิเคราะห์แนวคิดระบบสังคม (Social systems approach) เพ่ือทําความเข้าใจและวิเคราะห์หน้าที่ของ
ผู้บริหาร Barnard มองงาน ที่สําคัญในระบบสังคมและการยอมรับในทฤษฎีอํานาจหน้าที่ (Accep-
tance Theory of authority) ซึ่งพนักงานจะทาตามคําสั่ง ถ้า 1) เขาเข้าใจในคําสั่งว่าต้องการอะไร 2) 
เขาเช่ือว่าคําสั่งน้ันจะสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 3) เขาเห็นผลประโยชน์ในทางบวกที่มีต่อตัว
เขา ในการทําตามคําสั่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

หลักการบริหารของ Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr.  
หลักการบริหารของ Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr. ได้ศึกษาโดยการ

ค้นหาความเป็นเลิศขององค์การ Peters and Waterman ได้เขียนหนังสือช่ือ In Search of 
Excellence โดยค้นคว้าความเป็นเลิศของบริษัท Johnson & Johnson, IBM, Hewlett Packard, 
Delta Airlines, McDonald’s และธุรกิจดีเด่นอ่ืน ๆ ซึ่งระบุคุณสมบัติที่เป็นเลิศ 8 ประการ ดังน้ี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

1.  การมุ่งการกระทํา เช่ือมั่นในสิ่งที่ทํา  
2.  การอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า สร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  
3.  การส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นเจ้าของ สนับสนุนนวัตกรรม  
4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยอาศัยคน สร้างคุณค่าด้านทรัพยากรมนุษย์  
5.  การมุ่งที่ค่านิยม เข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างชัดเจน  
6.  การดําเนินธุรกิจที่เช่ียวชาญ มุ่งในสิ่งที่องค์การทําได้ดีที่สุด  
7.  การมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีที่ปรึกษา  
8.  การเข้มงวดและผ่อนปรนในขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่น  
ขอบข่าย ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง 

การบริหารงานไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จากข้อความในมาตรา 39 สามารถแบ่งงานการบริหาร
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สถานศึกษาได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร 
งานบุคคล อธิบายความโดยละเอียด ได้ดังต่อไปน้ี  

1. งานวิชาการ เป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจ ในการบริหารจัดการ
ไปให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการ ได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ขอบข่ายภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขนงทางวิชาการการประสาน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 
ศึกษาและองค์กรอ่ืนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือหรือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาการพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

2. การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติ 
งาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว
อิสระภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ขอบข่ายภารกิจการวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลา ทุกประเภทการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การส่ังพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การ
รายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์การออกจากราชการ การ
จัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ จัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริม
การขอรับใบอนุญาต การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. การบริหารงานงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้
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มีการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ ที่ดีต่อผู้เรียน ขอบข่ายภารกิจ ได้แก่ การ
จัดทําแผนงบประมาณและค่าขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณีการจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัด 
สรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้จ่ายงบ 
ประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอน และการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใช้งบประมาณการตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาการปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การ
วางแผนพัสดุ กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณ เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การ
ควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินการเบิกเงินจากคลังการ
รับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินการนําเงินส่งกองคลัง การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํา
รายงาน และงบทางการเงิน การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน  

4. การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหาร 
งานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนและการอํานวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ ทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถาน 
ศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลัก 
การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ 
ได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลขอบข่ายภารกิจ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและ
แผนการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาการดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพ แวดล้อม การจัดทําสามะโนผู้เรียน 
การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการทัศนะ
ศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษางานประสานราชการ
กับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผล การปฏิบัติงานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วย 
งาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น อาจสรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างสาหรับการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา ตามหลักการ
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กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งแบ่งการบริหารงานสถานศึกษาออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล โดยทุกกลุ่มงานมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ ดารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม
และมีศักด์ิศรี พัฒนาตนเอง และมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม  

ความสําคัญของสถานศึกษา  
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์

ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทําให้นโยบาย
ของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เป็นจริงเกิดขึ้น และมีหน่วยงานระดับที่สูงกว่าสถานศึกษารับผิด ชอบร่วมกัน 
ทั้งในระดับกรม จังหวัด อําเภอ หรือระดับเขตการศึกษา ถึงแม้ว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงาน และ
หลากหลายระดับความรับผิดชอบร่วมกันการจัดการศึกษา แต่สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยที่สําคัญย่ิง 
เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้
ที่มีบทบาทสําคัญ และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา ที่จะให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ  

รุ่ง แก้วแดง (2542) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาในอดีต ได้เน้นการปรับปรุงหน่วยงานระดับ 
สูงที่มีอํานาจเหนือกว่าสถานศึกษา ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติการของครูและการเรียนการสอนน้อยมาก ถ้า
ต้องการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนให้ได้ดีขึ้น จุดที่ต้องปฏิวัติกนคือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา การ
ปฏิวัติในระดับสถานศึกษาเท่าน้ัน ที่จะทําให้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศ
ประสบความสําเร็จ  

นอกจากน้ีผลการวิจัยหลายมลรัฐและหลายเขตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังพบว่า 
การปรับปรุงการบริหารในระดับมลรัฐและระดับเขตการศึกษาไม่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ในทาง
ตรงกันข้ามการปรับปรุงการบริหารระดับสถานศึกษามีผลสําคัญต่อความสําเร็จของการเรียนของผู้เรียน 
(อ้างถึงใน ปฏิวัติการศึกษาไทย, 2541) 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงต่อการจัด
การศึกษาทุกระดับ หากจะพัฒนาคุณภาพของเยาวชนจะต้องพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้นาทางการบริหาร รมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและสังคม 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นํา 
ความหมายของผู้บริหารและผู้นํา มีผู้ให้ความหมายของผู้นําไว้หลายประการ ดังน้ี 
ผู้นํา มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Leader มีนักวิชาการและนักบริหารหลาย

ท่านได้ให้ความหมายไว้น่าสนใจ ดังน้ี 
ดรักเกอร์ (Drucker, 1967 อ้างถึงใน บุญช่วย ศิริเกษ, 2540) เห็นว่า ผู้นําหรือผู้บริหารเป็น

ทรัพยากรพ้ืนฐานที่หาได้ยากที่สุดสําหรับองค์กร 
Sherwood (1965) กล่าวว่าผู้นําคือ ผู้ใช้อิทธิพลเพื่อจะเป็นมรรควิธีให้บังเกิดอิทธิพลต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้อิทธิพลหรือผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน กล่าวคือ (พิสุทธ์ิ แก้งคํา, 2541) 
1.  ผู้นํา คือ ศูนย์กลางของกลุ่ม 
2.  ผู้นํา คือ จุดมุ่งหมายปลายทางของกลุ่ม 
3.  ผู้นํา คือ ผู้ที่เป็นที่นิยมของกลุ่ม 
4.  ผู้นํา คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมผู้นํา 
Koontz และ Donnal (1995) ให้ความหมายของผู้นําไว้ว่าผู้นําเป็นผู้ใช้อิทธิพลในอันที่จะทํา

ให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ประสบผลสําเร็จใน (เอกฉันท์ มาลีลัย, 2542) 
อับเบน และคณะ (Ubben et al, 2001 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์, 

2545) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นเช่นเคร่ืองจักรกล (School as machines) เป็นเช่นร่างกาย (As 
organisms) และเป็นเช่นสมอง (As brains) โดยมีผู้บริหารเป็นกลไกสําคัญที่จะต้องแสดงภาวะผู้นํา เพ่ือ
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้มีกระบวนการตัดสินใจที่มีโรงเรียนเป็นฐาน 

ฟีดเลอร์ (Fiedler, 1976 อ้างถึงใน โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม, 2547) กล่าวว่า ผู้นํา หมายถึง 
บุคคลที่ริเริ่ม หรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ผู้สนับสนุนส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ดําเนินไปด้วยดี 

ฮอลพิน (Halpin, 1966, pp. 27-28 อ้างถึงใน โอฬาร คําผุย 2549) กล่าวว่า ผู้บริหาร คือ ผู้
ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงใน 5 ประการดังน้ี 

1. ผู้นํา คือ บุคคลหน่ึงที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าคนอ่ืน 
2. ผู้นํา คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือกว่าผู้อ่ืน 
3. ผู้นํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานให้หน่วยงานดําเนินไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 
4. ผู้นํา คือ บุคคลที่ได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้บริหาร 
5. ผู้นํา คือ บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานเหนือดํารงตําแหน่งหัวหน้า 
รุ่งทิวา จักกร (2526, หน้า 149) ได้ศึกษารวบรวมไว้ว่า คุณลักษณะด้านการเป็นผู้บริหาร

ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 
1.  ความสามารถในการจูงใจคน 
2.  ความสามารถในการตัดสินใจ 
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3.  มีความรับผิดชอบ 
4.  มีความขยัน ความเสียสละ ความกระตือรือร้นและอดทน 
5.  มีความเป็นประชาธิปไตย 
6.  มีความฉลาดและไหวพริบดี 
7.  มีบุคลิกภาพดี 
ศิริวรรณ ศรีพลหล (2526, หน้า 367) ได้เน้นความรู้พ้ืนฐานของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องมี

ความเข้าใจ ได้แก่ 
1.  มีความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่เหมาะสม 
2.  มีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนในสังคม 
3.  มคีวามเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร และวิธีการสอนเป็นอย่างดี 
ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2529, หน้า 142-144) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหาร หรือผู้นํา 

(Leadership roles) มี 14 ประการ คือ 
1.  ผู้นําในฐานะผู้บริหาร (The leader as executive) คือ บทบาทในฐานะผู้บริหารซึ่ง

ประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การหรือในฐานะผู้ประสานคอยให้งานดําเนินไปด้วยดีผู้บริหาร
จะเป็นผู้ควบคุมนโยบาย และกําหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มรับผิดชอบ ดูแลนโยบายให้เป็นไปด้วยดี 

2.  ผู้นําในบานะผู้วางแผน (The leader as planner) เป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานทุกชนิด 
เป็นผู้ตัดสินว่าบุคลากรในหมู่ของตนควรใช้วิธีการอย่างไรและใช้อะไรมาประกอบ เพ่ือให้งานบรรลุผล
ตามต้องการ ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้วยว่าแผนที่วางไว้น้ันมีการดําเนินการตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ และมักเป็นผู้เดียวที่ทราบแผนทั้งหมด คนอ่ืนรู้เฉพาะส่วนที่ตนรับผิดชอบเท่าน้ัน 

3.  ผู้นําในฐานะผู้กําหนดนโยบาย (The leader as policy maker) คือ การกําหนดวัตถุ 
ประสงค์ และนโยบายของหมู่คณะ วัตถุประสงค์และนโยบายมักได้มาจากผู้บริหารของหมู่คณะน้ัน ๆ 
และจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะมาจากผู้ใดผู้บริหารมีสิทธิเลือกหรือวินิจฉัยด้วยตนเองตามความ
เหมาะสมได้ 

4.  ผู้นําในฐานะผู้เช่ียวชาญ (The leader as expert) ผู้น้อยส่วนมากมุ่งหวังผู้นําเมื่อมีปัญหา
เก่ียวกับความรู้และความชํานาญในการปฏิบัติงาน ผู้นําจะมีหน้าที่คล้ายผู้ชํานาญการในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
แต่ผู้นํามิได้หมายถึงผู้รู้ทั้งหมดทุกเรื่อง ดังน้ันผู้นําจึงต้องมีที่ปรึกษา คอยทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ผู้นํา
อีกครั้งหน่ึง 

5.  ผู้นําในฐานะเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก (The leader as external group 
representative) สมาชิกของกลุ่มหรือหน่วยงานใดก็ตามไม่สามารถจะทําการติดต่อกับบุคคลภายนอก
ได้ในขณะเดียวกันพร้อม ๆ กัน จึงจําเป็นต้องอาศัยผู้ที่กลุ่มเห็นว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทําหน้าที่แทน
กลุ่มได้ บุคคลดังกล่าวจึงกลายมาเป็นผู้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนกลุ่มติดต่อกับส่วนงานอ่ืน ๆ ภาย 
นอกองค์การ และคอยรับการติดต่อจากบุคคลอ่ืนภายนอก 
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6.  ผู้นําในฐานะผู้คอยควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม (The leader as controller 
of internal relation) ผู้บริหารมักดูแลและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนไม่อาจมองข้าม ทั้งน้ีเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรด้วย ผู้บริหารที่ดีจึงต้องตระหนักถึงเร่ืองน้ี เพราะถ้าไม่สามารถรักษาความรู้สึกที่เข้าใจ
และสามัคคีกลมเกลียวกันไว้ให้ได้ ความรู้สึกแบ่งแยกต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ซึ่งจะนําไปสู่การ
แตกแยกในภายหลัง 

7.  ผู้นําในฐานะผู้ให้คุณและโทษ (The leader as survey of rewards and punishment) 
บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอให้คุณและโทษแก่บุคลากรอ่ืนจะกลายเป็นผู้ทรงอํานาจและเป็น
ผู้นําในที่สุด ตัดเงินเดือน หรือการมอบหมายงานให้มากให้น้อย หรือให้งานที่ยาก ๆ ง่าย ๆ ก็ได้ทั้งน้ัน 
ถ้าหากผู้นํามอบอํานาจประเภทน้ีให้แก่บุคลากรคนใดคนหน่ึงมากเกินไป จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรได้ 

8.  ผู้บริหารในฐานะคนกลางหรือผู้ตัดสินใจ (The leader as arbitrate or and mediator) 
เป็นผู้ที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีการเกิดการขัดแย้งขึ้นภายในองค์กร เป็นผู้คอยประสานความขัดแย้งโดยการ
ไกล่เกลี่ยทําความเข้าใจ ระหว่างคู่ขัดแย้งน้ัน ๆ  

9.  ผู้นําในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่าง (The leader as exemplary) บุคคลที่มีความประพฤติดี
หรือปฏิบัติงานดีจนได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร มักจะกลายเป็นผู้นําของ
บุคคลอ่ืน ๆ ได้โดยเร็ว เพราะเป็นคนที่ได้รับการนับถือจากบุคลากรในองค์การ 

10.  ผู้นําในฐานะสัญลักษณ์ของกลุ่ม (The leader as symbol of the group) ความสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิกภายในกลุ่ม มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของกลุ่ม แต่คนหมู่มากอยู่
ด้วยกันจะให้สามัคคีกันอยู่ตลอดเวลาย่อมลําบาก จึงมีบางคนได้รับการยกย่องจากบุคลากรทั้งหลายว่า
เป็นตัวแทนของเขา ไม่ว่าในโอกาสใด ๆ ขณะเดียวกันคน ๆ น้ีก็รักและยึดกลุ่ม ๆ นี้ เป็นสรณะของตน
ด้วย คนประเภทน้ีจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มไป อํานาจที่ผู้นําคนนี้จึงสูงสุดเหนือจิตใจทุกคน
ภายในกลุ่ม 

11.  ผู้นําในฐานะผู้แทนรับผิดชอบ (The leader as substitute individual responsibility) 
องค์การหรือหน่วยงานบางแห่งจะมีผู้บริหารคนเดียว หรือหลายคนอาสาเข้ามารับผิดชอบต่อการตัดสิน 
ใจ และการกระทําบางอย่างของบุคคลในกลุ่มบางคนหรือรับผิดชอบต่อกิจการทั้งหมดที่คนในกลุ่มน้ัน
กระทําลงไป ด้วยเหตุน้ีในบางโอกาส ต่อมาบุคคลในกลุ่มจะมอบหมายให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจกระทําการ
ใด ๆ แทนตนเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้ผู้นําของตนพลอยรับผิดชอบโดยไม่ได้
กระทําผิดกับพวกเขา 

12.  ผู้นําในฐานะผู้มีอุดมคติ (The leader as ideologist) ผู้บริหารบางคนเป็นผู้กําหนดอุดม
คติ สร้างความเช่ือและศรัทธาต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรอ่ืนแม้กระทั้งคุณธรรมประจําใจและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต่าง ๆ ของกลุ่มอุดมคติดังกล่าว ในตอนแรกอาจเป็นเพียงคําพูดของเขาที่ใคร ๆ พากันนิยมและ
ปฏิบัติตาม ต่อมาก็กลายเป็นอุดมคติทางการของกลุ่มต่อไป 
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13.  ผู้นําในฐานะบิดา (The leader as father figure) ผู้บริหารประเภทน้ีวางตนเป็นผู้อาวุโส
ของกลุ่ม มีบุคลิกน่านับถือ เป็นบิดาของกลุ่ม จะดุด่าว่ากล่าวใครก็ตามการดุด่าน้ันไม่มีใครโกรธ เพราะ
ทุกคนทราบดีว่าเบ้ืองหลังการดุด่าน้ัน ๆ มีความรักความหวังดีอยู่ด้วยเสมอเขาจะเป็นที่พ่ึงพาทางใจ
ให้แก่ทุกคนเมื่อมีความทุกข์ 

14.  ผู้นําในฐานะผู้รับผิดชอบ (The leader as scapegoat) ผู้นําที่รับผิดชอบและเป็นบิดา
ของกลุ่มทุกคนย่อมหวังได้ว่า เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้นําคนน้ันจะถูกลงโทษแทนบุคลากรจํานวน
มากในกลุ่ม และคนทุกประเภทต่างก็ไม่ต้องการรับผิดชอบเม่ือมีความผิดเกิดขึ้น แต่จะพากันซัดทอด
บุคลากรคนใดคนหน่ึง การซัดทอดเช่นน้ีทําให้บุคคลผู้ถูกซัดทอดเป็นผู้นําขึ้นมาได้เหมือนกัน เพราะเมื่อ
เหตุการณ์ร้ายผ่านไปผู้คนพากันเห็นใจที่เขาเคยได้รับเคราะห์กรรมแทนพวกตนแต่เพียงผู้เดียว 

อรุณ รักธรรม (2532) กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการซึ่งผู้นําจะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง 
กับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเก่ียว 
ข้องด้วย  

ไชยวัฒน์ พึ่งวิชัย และประสิทธิ์ พึ่งวิชัย (2539) ให้ความเห็นว่าผู้นํา คือ ผู้ที่มีความ
ทะมัดทะแมง แข็งขัน ไม่ยอมอยู่น่ิง มีอํานาจดึงดูดใจผู้อ่ืน คล่องแคล่ว ว่องไว ร่าเริง เบิกบานมองผู้อ่ืน
อย่างตรง ๆ ไม่เหยียดหยามผู้อ่ืน ไม่แสดงความหวาดกลัวออกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําและ
ความคิดเห็น 

สมพิศ วิชญ์วิเชียร (2542) ได้ไห้คําจํากัดความเป็นผู้นําไว้ว่า ผู้นํา คือ บุคคลท่ีมีความ 
สามารถแท้จริง หรือสมาชิกในกลุ่มที่เช่ือว่ามีความสามารถแก้ปัญหา เป็นผู้นํากลุ่มมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม มีเป้าหมายชัดเจน เอาชนะอุปสรรค์ต่าง ๆ ได้ การจัดการและบุคลากร 
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ พัฒนาทีมงานสื่อสาร 

วีระพันธ์ สมเทพ (2543, หน้า 6) กล่าวว่า ผู้ที่ใช้อิทธิพลหรืออํานาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่
มีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช้การบวรการติดต่อ 
ซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

สุเมธ เดียวอิศเรศ (2544, หน้า 28) ได้สรุปถึงความหมายของการเป็นผู้นําไว้ ดังน้ี การเป็น
ผู้นํา หมายถึง กระบวนการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกลุ่มอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ 
สําเร็จหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และการเป็นผู้นํา หมายถึง การริเริ่มให้มีโครงสร้างหรือกระบวนการ
ใหม่ ๆ พึงกระทําต่อคนในกลุ่มในการอํานวยการ และการประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมของกลุ่ม อันจะ
นําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์กร หรือเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วัตถุประสงค์และจุดหมายขององค์กร 

เรขา รัตนประสารท (2544, หน้า 11) กล่าวว่า ผู้นํา คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังหรือยกย่อง หรือ
สร้างคนขึ้นไปเป็นหัวหน้า เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการตัดสินใจ จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงาน
ให้บรรลุจุดประสงค์ ให้ได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ทั้งยังเป็นศูนย์รวมนํ้าใจ 
ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีในหมู่คณะ 
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สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2545) ได้ให้คําจํากัดความของ 
คําว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มี 2 ความหมาย คือ ผู้บริหารการศึกษา 
หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาต้ังแต่ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขึ้นไป และผู้บริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 

พัฒนา สงวนกล่ําจิตต์ (2546, หน้า 7) ได้สรุปความหมายของผู้นําไว้ว่า หมายถึง บุคคลท่ี
ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าในหน่วยงาน โดยการแต่งต้ัง หรือได้รับการยกย่อง และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
เหนือจิตใจผู้อ่ืน ในการชักจูงให้เขาปฏิบัติตามคําสั่งได้ 

สมยศ นาวีการ (2546) ได้สรุปว่าการเป็นผู้นํา เป็นกระบวนการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่ม สามารถสั่งการกิจกรรมกลุ่มได้ต้องมีผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาถ้า
ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคุณสมบัติของการเป็นผู้นําจะไม่มีความหมาย ผู้นําสามารถที่จะใช้อิทธิพลและสั่ง
การที่เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้  

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, หน้า 296) ได้ให้ความเห็น ผู้นํา คือผู้ที่มีความสามารถที่จะมี
อิทธิพลเหนือกลุ่ม หรือผู้ที่คุณลักษณะของความเป็นผู้นําคือ มีลักษณะเด่น มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมที่
เหมาะสมและมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจที่ยากและซับซ้อนเอย่าง
เหมาะสม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า “ผู้นํา” คือผู้ที่ริเริ่มและผลักดันในกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้น
อย่างประสบความสําเร็จ ผู้นําจึงต้องมีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความ
กล้าในการตัดสินใจ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 156 -157) กล่าวว่า ผู้นํา (Leader) 
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการต่างต้ังขึ้น หรือได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยจะเป็น
ศูนย์รวมในการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหา ประสานงาน และดําเนินงานของกลุ่มซึ่งมักจะเกิดจากความ
ยินยอมของสมาชิกมากกว่าการต่างต้ังอย่างเป็นทางการ โดยจะต้องแสดงภาวะผู้นํา (Leadership) ซึ่ง
จะหมายถึงกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลและใช้อํานาจเหนือบุคคลอ่ืน หรือผู้ตาม (Follower) เพ่ือให้
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถสรุปลักษณะของภาวะผู้นํา
ได้ 3 ประการ คือ 

1.  ความเป็นผู้นําต้องเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปฏิบัติ
ตามความต้องการของผู้นํา ดังน้ันถ้าหากว่าปราศจากผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบุญชาแล้ว คุณสมบัติของ
ความเป็นผู้นําในบุคคลใดบุคคลหน่ึงก็จะไม่มีความหมาย 

2.  กระบวนการของความเป็นผู้นําจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ การจัดสรร และใช้อํานาจที่ไม่
เท่าเทียมกันระหว่างผู้นําและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมตามที่ผู้นําต้องการหรือ
คาดหวัง 



26 

3.  ผู้นําสามารถใช้อิทธิพลกับผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การมีอํานาจในการสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานหน่ึงโดยเฉพาะ และเน่ืองจากอิทธิพลของเขาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจะทํา
ให้งานดังกล่าวสามารถดําเนินการถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

บุญลือ คงน้อย (2552, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ผู้นําหรือผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ใช้อิทธิพลใน
ตนเองในการโน้มน้าวจิตใจหรือจูงใจคนอ่ืนให้ปฏิบัติตามแนวคิด นโยบายของตนเอง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังเอาไว้บรรลุผลสําเร็จ ผู้นํากับผู้บริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 

อภิชัย เสนาโยธี (2554 , หน้า 9) กล่าวว่า ผู้นําคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลาย ๆ คน
ที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถ ในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการหรือ
คําสั่งของเขาได้ เป็นผู้ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนนําบุคคลเหล่าน้ันไปโดยได้รับความ
ไว้วางใจและเช่ือใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความเคารพนับถือความร่วมมือและความมั่นใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวหรือทําให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามได้ 
เพ่ือให้งานสําเร็จตามจุดประสงค์ หรือเป้าหมายที่กําหนดเป็นบุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังขึ้น หรือได้รับ
การยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า เป็นผู้ตัดสินใจ (Decision maker) เพราะมีความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชาและจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดีหรือช่ัวได้ 

จากความหมายของผู้นําที่ได้กล่าวมานั้น พอสรุปได้ว่า ผู้นําคือ บุคคลมี่มีความสามารถใช้
อิทธิพลจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนตาม ผู้นําอาจไม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน ผู้นําจึงหมายถึงใครก็ได้ที่มีความ 
สามารถในการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ร่วมงานกัน เข้าใจตรงกันในการพัฒนาหน่วยงานไปในทิศทางที่
เหมาะสม มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความพยายามต่อการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
2.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับผู้นําผู้บริหาร 
แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้นํา (trait approach) ซึ่งเช่ือว่าตัวผู้นําต้องมีคุณลักษณะ

พิเศษที่เหนือกว่าบุคคลอ่ืน ๆ แนวคิดน้ีจึงพยายามศึกษาคุณลักษณะของผู้นําที่ประสบความสําเร็จแล้ว
นําคุณลักษณะที่ศึกษาพบมากําหนดเป็นคุณลักษณะของผู้นํา  

แนวคิดเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) แนวคิดน้ีมุ่งศึกษาแบบฉบับพฤติกรรมของ
ผู้นําเพ่ือค้นหาว่า ผู้นําที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันจะใช้แบบฉบับพฤติกรรมการนําอย่างไร 
เพ่ือที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

แนวคิดผู้นําเชิงสถานการณ์ (situational approach) แนวคิดน้ีมุ่งศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรมของผู้นํากับความต้องการของสถานการณ์ที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลของผู้นําในการนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
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แนวคิดภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (transactional approach) แนวคิดน้ีจะมุ่งเน้นศึกษา
ทักษะในการบริหารจัดการของผู้นําว่าบริหารจัดการอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง 
และอีกแนวคิดหน่ึงคือ  

แนวคิดภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (transformational approach) แนวคิดน้ีมุ่งเน้น
ศึกษาว่า จะนําอย่างไรให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้เหนือกว่าความคาดหวัง (รัชดาวัลย์ สวนจันทร์, สืบ 1 
ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts)  

ทฤษฏีภาวะผู้นํา 
Trewatha and Newport (1982, p. 383 อ้างถึงใน ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์, 2553) ภาวะ

ผู้นํา นับเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางในทุกองค์การ โดยทั่วไปมนุษย์มักมีความเช่ือ
และคาดหวังว่าบุคคลท่ีเป็นผู้นําจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําให้องค์การมีประสิทธิผล ภาวะผู้นํา
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรมการทํางานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่าน้ัน แม้กระทั่งในฝูงสัตว์ก็มีตัวที่ทําหน้าที่ผู้นํา มี
ตําแหน่ง มีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําเป็นองค์ประกอบทางการ
บริหารอย่างหน่ึงที่มีความเป็นพลวัต กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวอยู่ในองค์การบางคร้ังภาวะผู้นําช่วย
กระตุ้นผู้ตามให้ทํางานอย่างมีผลิตภาพสูง แต่บางครั้งภาวะผู้นําก็ทําลายความเข้มแข็งขององค์การ 
ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้นําสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ  

การที่ภาวะผู้นําเป็นแรงผลักดันที่เป็นพลวัต จึงทําให้ภาวะผู้นํามีสภาพที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ความต้องการขององค์การและมวลสมาชิก สําหรับองค์การที่เป็นทางการน้ันส่วนใหญ่แล้วบุคคลผู้แสดง
บทบาทผู้นําคือ ผู้บริหารที่เรียกช่ือตําแหน่งแตกต่างกันไป เช่น ผู้จัดการ ผู้บริหาร นักบริหารหัวหน้า 
อาจารย์ใหญ่ ผู้อํานวยการ ฯลฯ บุคคลเหล่าน้ีต่างพยายามที่จะใช้อิทธิพลต่อสมาชิกขององค์การเพ่ือ 
ให้กระทําหรืองดเว้นการกระทําหรือแสดงบทบาทตามท่ีกําหนด ในแต่ละสถานการณ์ผู้นําจะใช้อิทธิพล
เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือกันทํางาน ในองค์การทั่วไปผู้นําที่ไม่เป็นทางการมักคํานึงถึงความพึงพอใจ
ของสมาชิกเป็นอันดับแรก ส่วนผู้นําที่เป็นทางการนอกจากจะคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ตามแล้ว ยัง
ต้องคํานึงถึงความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การด้วย ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของผู้นําทั้ง
สองประเภทน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งงาน แต่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของบทบาทของแต่ละคน ซึ่งหมาย 
ความว่า ไม่ว่าใครจะทํางานในตําแหน่งหรือหน้าที่ใดก็สามารถแสดงภาวะผู้นําได้หากบุคคลน้ันแสดง
บทบาทการนําและมีผู้ทําตามการนําของเขาในทุกองค์การ ภาวะผู้นําที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการประยุกต์ทักษะที่ได้รับมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และการสังเกต ภาวะผู้นํา
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้อํานาจตามตําแหน่ง (authority) ความมีบารมี (prestige) หรือพลังอํานาจ 
(power) อย่างใดอย่างหน่ึงโดยลําพังผู้นําที่มีประสิทธิผลมักจะลดสัดส่วนของการใช้อํานาจตาม
ตําแหน่งลงให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งที่ผู้นําต้องการ คือ ความเห็นพ้องจากผู้ตามมากกว่าการบังคับให้ร่วม 
มือ จึงมีคํากล่าวทางการบริหารที่ว่า “ผู้บริหารท่ีเดินนําหน้าคือ ผู้นําแห่งความหวัง ผู้บริหารที่ชอบผลัก
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หลังคือ ผู้บริหารที่หย่อนสมรรถภาพ” (the poor manager drives ; the good manager leads) 
(Trewatha and Newport, 1982, p. 384 อ้างถึงใน ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์, 2553)  

สมัยโบราณมนุษย์มีความเช่ือว่า การเป็นผู้นําเป็นเรื่องของความสามารถท่ีเกิดขึ้นเฉพาะ
ตระกูล หรือเฉพาะบุคคลและสืบเช้ือสายกันได้ บุคลิกและลักษณะของการเป็นผู้นํา เป็นสิ่งที่มีมาแต่
กําเนิดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้นําย่อม
จะต้องมีลักษณะผู้นําด้วยแนวคิดเก่ียวกับผู้นําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวม
ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา โดยแบ่งตามระยะการพัฒนา ดังน้ี  

1.  ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นํา (Trait Leadership Theories)  
2.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา (Behavioral Leadership Theories)  
3.  ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  
4.  ทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นํา (Trait Leadership Theories)  
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้นําเริ่มในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ 

(Greatman Theory of Lleadership) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเช่ือว่า ภาวะผู้นําเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ 
ลักษณะผู้นําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการ
เป็นผู้นําและต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย ผู้นําในยุคน้ีได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อขุน
รามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น ตัวอย่างการศึกษา
เก่ียวกับ Trait Theories ของ Gardner ได้แก่  

1. The tasks of Leadership : กล่าวถึงงานที่ผู้นําจําเป็นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการกําหนด
เป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหารจัดการ มี
ความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.  Leader – constituent interaction เช่ือว่าผู้นําต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือที่สนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ความคาดหวังของบุคคล และผู้นํา
ต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผู้ตามมีความแข็งแกร่ง และสามารถ
ยืนอยู่ด้วนตนเองอย่างอิสระทฤษฎีน้ีพบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่นอนหรือช้ีชัดของผู้นํา เพราะผู้นําอาจ
ไม่แสดงลักษณะเหล่าน้ีออกมา 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา (Behavioral Leadership Theories) 
เป็นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่งที่ผู้นํา

ปฏิบัติและช้ีให้เห็นว่าทั้งผู้นําและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ได้แก่ Kurt Lewin, 
Rensis Likert, Blake and Mouton และ Douglas McGregor  

1.  Kurt Lewin’ s Studies Lewin แบ่งลักษณะผู้นําเป็น 3 แบบ คือ  
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 1.1 ผู้นําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่มี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอนข้ึนอยู่กับตัวผู้นําเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางครั้งทําให้เกิดศัตรู
ได้ ผู้นําลักษณะน้ีจะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่าน้ัน ผลของการมีผู้นําลักษณะน้ีจะทําให้ผู้ใต้ บังคับ
บัญชาไม่มีความเช่ือมั่นในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรร  

 1.2 ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสินใจของกลุ่มหรือให้ผู้
ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ทํางานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทํา
ให้เพ่ิมผลผลิตและความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุ่มทําให้ใช้เวลานานในการตัดสินใจ 
ระยะเวลาที่เร่งด่วนผู้นําลักษณะน้ีไม่เกิดผลดี  

 1.3 ผู้นําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะให้อิสระกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชาเต็มที่ในการตัดสินใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกําหนดเป้าหมายที่แน่นอน ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มี
ระเบียบ จะทําให้เกิดความคับข้องใจหรือความไม่พอใจของผู้ร่วมงานได้และได้ผลผลิตตํ่า การทํางาน
ของผู้นําลักษณะน้ีเป็นการกระจายงานไปที่กลุ่ม ถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางาน
สูง สามารถควบคุมกลุ่มได้ดี มีผลงานและความคิดริเริ่มสร้างสรร  

ลักษณะผู้นําแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่แตกต่างกัน ดังน้ันการเลือกใช้
ลักษณะผู้นําแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วย  

2.  Likert’s Michigan Studies  
 2.1 Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัยด้านภาวะผู้นํา

โดยใช้เครื่องมือที่ Likertและกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผู้นํา แรงจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสาร การปฎิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การต้ังเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ
และสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้นําเป็น 4 แบบ คือ  

  1. แบบใช้อํานาจ (Explortive–Authoritative) ผู้บริหารใช้อํานาจเผด็จการสูงไว้ 
วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่อสารเป็นแบบ
ทางเดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ในระดับเบ้ืองบนมาก  

  2. แบบใช้อํานาจเชิงเมตตา (Benevolent–Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครอง 
ลูก ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อ 
สื่อสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้
การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา  

  3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative–Democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจ และ
การตัดสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ให้รางวัลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ ครั้งและใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางจาก
ระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียว 
กันก็ยอมให้การตัดสินใจบางอย่างอยู่ในระดับล่าง ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน  
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  4. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative–Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้ 
วางใจ และเช่ือถือผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบ
แทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต้ังจุดประสงค์ร่วมกัน มีการ
ประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับเดียวกัน
หรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน 
Likert พบว่า การบริหารแบบที่ 4 จะทําให้ผู้นําประสบผลสําเร็จและเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ และยัง
พบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. Blake and Mouton’s managerial Grid  
Blake and Mouton กล่าวว่า ภาวะผู้นําที่ดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน (People) และผลผลิต 

(Product) โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1–9 และกําหนดผลผลิตเป็น 1–9 
เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปด้วย เรียก
รูปแบบน้ีว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ีจะแบ่งลักษณะ
เด่น ๆ ของผู้นําไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานตํ่ามุ่งคนตํ่า แบบ
ทางสายกลาง และแบบทํางานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผู้นํามี 5 
รูปแบบ ได้แก่  

3.1  แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผู้นําจะมุ่งเอาแต่งาน
เป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้วางแผนกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ และออกคําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของ
ผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน  

3.2  แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผู้นําจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์ 
และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทํางาน ไม่คํานึงถึงผลผลิตขององค์การ ส่งเสริมให้ทุกคนมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข นําไปสู่สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมและงานที่น่าอยู่ 
จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารมีความเช่ือว่า บุคลากรมีความสุข
ในการทํางาน การนิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องมีการควบคุมในการทํางาน 
ลักษณะคล้ายการทํางานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทํางานของผู้ร่วม 
งาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ  

3.3  แบบมุ่งงานตํ่ามุ่งคนตํ่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผู้บริหารจะสนใจคนและสนใจงาน
น้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานดําเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพ
ขององค์การ ผู้บริหารมีอํานาจในตนเองต่ํา มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะ
ผู้นํา และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําเป็นส่วนใหญ่  

3.4  แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผู้บริหารหวัง
ผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้จาก
การปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้กําลังและอํานาจ ยอมรับผลที่
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เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการทํางานหลีกเลี่ยงการทํางานที่
เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระทําลงไป  

3.5 แบบทํางานเป็นทีม (Team Management ) แบบ 9,9 ผู้บริหารให้ความสนใจทั้งเรื่อง
งานและขวัญกําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของคนทํางาน
จะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก ผลสําเร็จของงาน
เกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบน้ีเช่ือว่า ตน
เป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าน้ัน อํานาจการวินิจฉัยสั่งการและอํานาจ
การปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน 

4. McGregor’s : Theory X and Theory Y  
Douglas McGregor เป็นนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีน้ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจและ

ทฤษฎีความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมาสโลว์ ซึ่ง McGregor มีความเห็นว่า การทํางานกับคนจะต้อง
คํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน และต้องการ
แรงจูงใจ ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องให้สิ่งที่ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจึงจะทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  

Theory X พ้ืนฐานของคน คือ ไม่ชอบทํางาน พ้ืนฐานคนขี้เกียจ อยากได้เงิน อยากสบาย 
เพราะฉะน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจําเป็นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมีกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  

Theory Y เป็นกลุ่มที่มองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ เต็มใจทํางาน มี
การเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรร และมีศักยภาพในตนเอง 

ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  
เป็นทฤษฎีที่นําปัจจัยสิ่งแวดล้อมของผู้นํามาพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็จของ

ผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่อํานวยให้ ได้แก่  
1 แนวคิดทฤษฎี 3–D Management Style เรดดิน เพ่ิมมิติประสิทธิผลเข้ากับมิติพฤติกรรม

ด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ เรดดินกล่าวว่าแบบภาวะผู้นําต่าง ๆ อาจมีประสิทธิผล
หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งประสิทธิผลจะหมายถึง การที่ผู้บริหารประสบความสําเร็จในผล 
งานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ แบบภาวะผู้นําจะมีประสิทธิผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้น 
อยู่กับพฤติกรรมการบริหารที่มุ่งงานหรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งแบบภาวะผู้นํากับสถานการณ์ที่เข้ากันได้
อย่างเหมาะสม เรียกว่า มีประสิทธิผล แต่ถ้าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผล และ 
เรดรินยังแบ่งผู้นําออกเป็น 4 แบบ  
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ผู้นําที่ไม่มีประสิทธิภาพลักษณะพ้ืนฐานภาวะผู้นํา ผู้นําที่มีประสิทธิภาพ  
1.1  Deserter คือ ผู้นําแบบละทิ้งหน้าที่และหนีงาน Separated Bureaucrat คือ ทํางาน

แบบ เคร่ืองจักรไม่มีความคิดสร้างสรรให้งานเสร็จไปวัน ๆ  
1.2  Autocrat คือ ผู้นําที่เอาแต่ผลของงานอย่างเดียว Dedicated Benevolent Autocrat 

คือ มีความเมตตากรุณาผู้ร่วมงานมากขึ้น  
1.3 Missionary คือ เห็นแก่สัมพันธภาพเสียสละทําคนเดียวจึงได้คุณภาพงานตํ่าRelated 

Developer คือ ต้องรู้จักพัฒนาผู้ตามให้มีความรับผิดชอบงานมากขึ้น  
1.4 Compromiser คือ ผู้ประนีประนอมทุก ๆ เรื่อง Integrated Executive คือ ต้องมีผลงาน

ดีเลิศและสัมพันธภาพก็ดีด้วย  
เรดดิน กล่าวว่า องค์ประกอบที่สําคัญในการระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือ เทคโนโลยี 

ปรัชญาองค์การ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และเรดดินได้เสนอแนะว่าองค์ 
ประกอบทางสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้นําที่เหมาะสม ได้แก่ องค์ประกอบทาง
เทคโนโลยี องค์การ และคน ดังน้ันในการบริหารจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะใช้วิจารณญาณพิจารณาว่า
จะยึดองค์ประกอบตัวใดเป็นหลักในการใช้รูปแบบภาวะผู้นําได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. Theory Z Organization William Ouchi เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และ
ความดีอยู่ในตัว ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และมีการกระจายอํานาจ
ไปสู่ส่วนล่าง (Decentralization) และพัฒนาถึงคุณภาพชีวิต ผู้นําเป็นเพียงผู้ที่คอยช่วยประสานงาน 
ร่วมคิดพัฒนาและใช้ทักษะในการอยู่ร่วมกัน  

3. Life–Cycle Theories Hersey and Blanchand ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับ
อิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึดหลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผู้นําอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ องค์ประกอบของภาวะผู้นําตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลัน
ชาร์ด ประกอบด้วย ปริมาณการออกคําสั่ง คําแนะนําต่าง ๆ หรือพฤติกรรมด้านงาน ปริมาณการ
สนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม 
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด แบ่งภาวะผู้นําออกเป็น 4 แบบ คือ  

 3.1 ผู้นําแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นําประเภทน้ีจะให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดและดูแล
ลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1) บุคคลมีความพร้อมอยู่
ในระดับตํ่า  

 3.2 ผู้นําแบบขายความคิด (Selling) ผู้นําประเภทน้ีจะคอยช้ีแนะบ้างว่าผู้ตามขาดความ 
สามารถในการทํางาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ทําพฤติกรรมน้ันดดยการให้รางวัลก็จะทําให้
เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาและกระตือรือร้นที่จะทํางานมากขึ้น ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อ 
สื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะทําให้ผู้ตามเข้าใจและตัดสิน 
ใจในการทํางานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการทํางานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (M2) บุคคลมี
ความพร้อมอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง  
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 3.3. ผู้นําแบบเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นําประเภทน้ีจะคอยอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทางหรือรับฟังเรื่องราว ปัญหา
ต่าง ๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทําให้ผู้ตามปฏิบัติงาน
ได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับ 3 (M3) คือ
ความพร้อมของผู้ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะ
รับผิดชอบงาน  

 3.4. ผู้นําแบบมอบหมายงานให้ทํา (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้คําแนะนําและช่วยเหลือ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมในการทํางานระดับ 
สูงสามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดับ 4 (M4) คือ ความ
พร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจในการรับผิดชอบการทํางาน  

4.  Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness Fiedler กล่าวว่า ภาวะ
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน คือ  

 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตาม บุคลิกภาพของผู้นํา มีส่วนสําคัญ ที่จะทําให้กลุ่ม
ยอมรับ  

 4.2 โครงสร้างของงาน งานที่ให้ความสําคัญ เก่ียวกับโครงสร้างของงานอํานาจของผู้นําจะ
ลดลง แต่ถ้างานใดต้องใช้ความคิด การวางแผน ผู้นําจะมีอํานาจมากข้ึน  

 4.3 อํานาจของผู้นํา ผู้นําที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่เห็นงานสําคัญที่สุด แต่ถ้าผู้นําที่จะทําเช่นน้ีได้
ผู้นําต้องมีอํานาจและอิทธิพลมาก แต่ถ้าผู้นํามีอิทธิพลหรืออํานาจไม่มากพอจะกลายเป็นผู้นําที่เห็น
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหว่างผู้นําและผู้ตามมากกว่าเห็นความสําคัญของงาน 

ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้า
สัมพันธภาพของผู้นําและผู้ตามดี และมีโครงสร้างของงานชัดเจน ผู้นําจะสามารถควบคุมสถานการณ์
ขององค์กรได้ 

ทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศ ดังน้ันวิธี

ที่จะทําให้ผู้บริหารประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิร์นส์ (Burns) 
เสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็นผู้นํายังเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันน้ี เพราะบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอ
ในเร่ืองกระบวนการของความเป็นผู้นํา เบิร์นส์ อธิบายความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นผู้นําว่า
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้นํากับอํานาจที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้นําและผู้ตาม 
อํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นําจัดการบริหารทรัพยากร โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตามเพ่ือบบร
ลุเป้าหมายท่ีตนหวังไว้ ความเป็นผู้นําจะเกิดขึ้นเมื่อการบริหารจัดการทําให้เกิดแรงจูงใจ และนํามาซึ่ง
ความพึงพอใจต่อผู้ตาม ความเป็นผู้นําถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษของการใช้อํานาจ (Special form of 
power)  
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เบิร์นส์ (Burns) ได้เสนอ ทฤษฎีความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership 
Theory) เดิม เบิร์น เช่ือว่า ผู้บริหารควรมีลักษณะความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional 
Leadership) โดยอธิบายว่า เป็นวิธีการที่ผู้บริหารจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามที่คาดหวังไว้ ด้วยการระบุ
ข้อกําหนดงานอย่างชัดเจน และให้รางวัล เพ่ือการแลกเปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ของผู้ตาม การแลกเปลี่ยนน้ีจะช่วยให้สมาชิกพึงพอใจในการทํางานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของงาน 
ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ ผู้บริหารจะใช้
ความเป็นผู้นําแบบน้ีดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงที่ค่อน 
ข้างลั้น แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ปัจจุบันแต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ้น เบิร์นส์ จึงได้เสนอวิธีการของความเป็นผู้นําแบบ
ใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป 
(Transformational Leadership Theory) การที่ผู้นําและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือยกระดับ
ขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้น แนวคิดใหม่ของ เบิร์นส์ เช่ือว่า ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย
กับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดงความเป็นผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นําในเชิงปฏิรูป เบิร์นส์ 
สรุปลักษณะผู้นําเป็น 3 แบบ ได้แก่  

1. ผู้นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้นําที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการแลก 
เปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะน้ีพบได้ในองค์กร
ทั่วไป เช่น ทํางานดีก็ได้เลื่อนขั้น ทํางานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกต้ังผู้แทนราษฎรมีข้อ
แลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกต้ังจะสร้างถนนให้ เป็นต้น  

2.  ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นําที่ตระหนักถึงความต้องการ
ของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม 
กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปล่ียนผู้ตามเป็นผู้นํา และมีการเปลี่ยนต่อ ๆ กันไป เรียกว่า 
Domino effect ต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นําจริยธรรม ตัวอย่างผู้นําลักษณะน้ี 
ได้แก่ ผู้นําชุมชน  

3.  ผู้นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นําที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นําจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความ
ปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรมในสังคม ผู้นําลักษณะน้ีมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจําเป็น
อย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นําจริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว 
โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง เป็นต้น  

ปี ค.ศ. 1985 แบสส์ (Bass) พบว่า แนวคิดพฤติกรรมความเป็นผู้นําของเขาขัดแย้งกับแนวคิด
ของเบิร์นส์ ซึ่ง แบสส์ พบว่า พฤติกรรมของผู้นําในการนํากลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงให้ได้ผลดี
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ย่ิงขึ้นหรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้นําจะต้องแสดงความเป็นผู้นําทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ ความ
เป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นําจะ
ออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูปหรือเชิงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ  

1.  สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  

2.  สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ งาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
วัฒนธรรมองค์กร  

3.  คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นําเอง ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความ
สนใจของแต่ละบุคคล  

ความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ตามแนวคิดของแบสส์ หมายถึง 
การท่ีผู้นําให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ผู้ตามเพ่ือให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงขึ้นผู้นําสามารถทํา
ให้ผู้ตามเกิดแรงดลใจในการทํางาน และพยายามท่ีจะทํางานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งความเป็น
ผู้นําเชิงปฏิรูป ประกอบด้วย  

1.  บุคลิกภาพที่น่านับถือ (Charisma)  
2.  การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Individualized consideration)  
3  การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)  
ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) หมายถึง การที่ผู้นําช้ีแนะหรือจูง

ใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามเป้าหมายที่กําหนด โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท โครงสร้างงานและสิ่งที่ต้อง 
การจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้ แบสส์ได้เสนอแนวทาง 2 ประการ ในการแสดงความเป็นผู้นําเชิง
เป้าหมาย  

1.  การให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward)  
2.  การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (management by exception)  
การแยกผู้นําเชิงปฏิรูป และผู้นําเชิงเป้าหมาย แยกที่ความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิด

สติปัญญา รู้จักคิดแก้ปัญหาเก่าในแนวทางใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการ
ทํางาน เพราะผู้นําเชิงปฏิรูปจะไม่ยินดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและพยายามที่จะหาวิถีทาง
ใหม่ในการทํางาน เพ่ือให้งานประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้เขาทําได้ ในขณะที่
ผู้นําเชิงเป้าหมายยังคงให้ความสําคัญอยู่กับการคงสภาพของระบบการทํางานในปัจจุบันต่อไป เพ่ือให้
งานสําเร็จไปแบบวันต่อวัน มั่นคง และไม่เสี่ยง 

ทฤษฎีทางการบริหาร 
พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร 
การบริหาร นับว่าเป็นสิ่งที่มีมาควบคู่กับการรวมกลุ่มของมนุษย์ แม้จะไม่มี การบันทึกไว้เป็น

หลักฐานทางทฤษฎีว่าคนในสมัยโบราณเขาใช้หลักการใดในการบริหาร แต่ผลงานของคนในยุคน้ันต่าง 
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ก็ได้ทําให้คนในโลกยุคปัจจุบันต่างก็ต้องทึ่งในความสามารถของเขา สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มหิมาที่ได้
เกิดขึ้นอยู่แทบทั่วทุกมุมโลกที่เป็นแหล่งกําเนิด อารยธรรมต่าง ๆ สะท้องให้เห็นถึงความสามารถของ
การบริหารที่ผู้นําเมื่อครั้งโบราณกาล ใช้ในการสร้างงานท่ีนับเป็นความย่ิงใหญ่และน่ามหัศจรรย์ย่ิง 
นักมีตัวอย่างมากมายท่ียังคงเป็นข้อกังขาให้คนในปัจจุบันได้ขบคิดกัน ความสําเร็จเหล่าน้ันเกิดขึ้น 
ได้อย่างไร 

หากจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชนชาติอียิปต์การก่อสร้าง 
ปิรามิดแห่งเมืองกิซา ที่ได้ถือกําเนินขึ้นมากว่า 2,500 ปี ก่อนคริศตกาล นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความ 
สําเร็จและความสามารถของมนุษย์ในการบริหารงานที่ยอดเย่ียมย่ิงนัก การกําหนดเป้าหมายของงานท่ี
ย่ิงใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไร มีการรวบรวมทรัพยากร วางแผนและใช้กําลังคนอย่างมหาศาลด้วยวิธีใด 
แน่นอนที่สุดงานใหญ่ขนาดน้ันย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้นําแก้ปัญหาด้วยวิธีใด และที่สําคัญก็คือ 
ระยะเวลาในการก่อสร้างที่แสนยาวนาน เขาจะมีวิธีในการควบคุมให้คนงานมีความมุ่งมั่นต่อการทํางาน
ได้อย่างไร 

ชนชาติกรีกและโรมันนับเป็นอีกกลุ่มชนหน่ึง ที่นับได้ว่ามีอัจฉริยภาพอย่างมาก ในเรื่องของ
การบริหารเช่นเดียวกัน การก่อสร้างสนามกีฬา ถนนหนทาง อาคารขนาดใหญ่ ในขณะที่มนุษย์ยังไม่มี
เทคโนโลยีใด ๆ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก เขาเหล่าน้ันมีการจัดระบบงานอย่างไร ผลงานที่ย่ิงใหญ่จึง
ปรากฏสู่สายตาของชาวโลกได้เช่นน้ัน และเช่นเดียวกัน อารยธรรมทั้งหลายที่สะท้อนให้เห็นในรูปของ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งปรากฏอยู่ในดินแดนแห่งเอเชียที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างยอดเย่ียม
ของมนุษย์ ก็มีอยู่อย่างมากมาย เช่น กําแพงเมืองจีน ปราสาทนครวัตแห่งประเทศกัมพูชา หรือทัชมา
ฮาลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินเดีย 

อะไรกันเล่าที่ทําให้การบริหารงานของผู้นําในยุคน้ันประสบความสําเร็จอย่างย่ิงใหญ่ชนิด  
ที่คนในปัจจุบันจะทําได้เช่นน้ันหรือไม่จากการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเมื่อนํามาประมวล 
กันเข้าจะพบว่า สิ่งที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อความสําเร็จในการบริหาร ก็คือ อํานาจและศรัทธา บุคคลใดที่
อยู่ในตําแหน่งผู้นําจะถือเป็นบุคคลผู้ทรงอํานาจสูงสุด การมีอํานาจส่งผลต่อความสามารถในการควบ 
คุมระบบสังคมและระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ได้ทั้งหมด และเมื่อมีอํานาจมากมายล้นฟ้า จึงเปรียบ 
เสมือนบุคคลซึ่งกุมชะตาชีวิตของกลุ่มคนระดับล่างเอาไว้ทั้งหมด ความศรัทธาในผู้นําของตนจึงเป็นสิ่งที่
ตามมา ดังน้ันคนงานจึงอยู่ภายใต้อํานาจของหัวหนาผู้ควบคุมหรือผู้นําของกลุ่มอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง 
วิธีการที่จะทําให้คนในสมัยน้ันต้องทํางานก็คือ การใช้อํานาจที่มีอยู่เป็นเคร่ืองมือในการบังคับ ประกอบ
กับความศรัทธาในตัวผู้นําที่มีอยู่ จึงไม่แปลกอะไรที่คนในสมัยโบราณสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันเป็น
ผลงานที่เกิดจากอํานาจและความศรัทธาในตัวผู้นําได้อย่างน่าทึ่งน้ันเอง 

นอกเหนือไปจากอํานาจและความศรัทธาที่ทําให้การบริหารประสบความสําเร็จอย่างย่ิงใหญ่ 
ยังไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีการสร้างเป็นทฤษฎีทางการบริหารและการมีระบบ
บริหารที่ชัดเจน ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคแห่งการปฏิบัติอุตสาหกรรม ช่วงคริสศตวรรษที่ 19 ทําให้พัฒนาการ
ทางด้านการบริหารมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับ จวบจนปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการบริหารยังคงมีสิ่ง
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ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจถึงพัฒนาการทางความคิด
เก่ียวกับการบริหารที่มีระบบระเบียบอย่างชัดเจนการศึกษาถึงทฤษฎีการบริหารในยุคต่าง ๆ จึงเป็นสิ่ง
ที่จําเป็นอย่างย่ิง สําหรับนักบริหารทุกท่าน  

1. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical Perspective) สําหรับ
แนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก สามารถแยกได้เป็น 3 แนว 
ความคิดหลัก ดังน้ี  

 1.1  แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  
  1.1.1  ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor’s)  
  1.1.2  ผลงานของแฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ (Frank, 

B. Gilbreth & Lillian, E.M. Gilbreth)  
 1.2  แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ (Bureaucratic Organization)  
  1.2.1  ผลงานของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber)  
 1.3  แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Management)  
  1.3.1  ผลงานของเฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri Fayol)  
  1.3.2  ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค (Gulick, Luther., & Lyndall F. Urwick)  
  1.3.3  ผลงานของเจมส์ ดี. มูน่ี และอัลเลน ซี. เรลลี่ (James D. Mooney., & Alan C. 

Rieley)  
2.  แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Per-

spective) สําหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์น้ี สามารถแยกแนวความคิด ได้  
เป็น 3 แนวความคิดหลัก ดังนี้  

 2.1  แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์  
  2.1.1  ผลงานของเอลตัน เมโย (Elton Mayo)  
 2.2  แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์  
  2.2.1  ผลงานของแมร่ี ปาร์คเกอร์ ฟอลเล็ต (Mary P. Follett)  
 2.3  แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
  2.3.1  ผลงานของอับราฮาม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow)  
  2.3.2  ผลงานของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor)  
  2.3.3  ผลงานของคริส อาร์กีริส (Chris Argyris) 
3.  แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ (Contemporary management perspective) 

สําหรับแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่สามารถแยกได้เป็น 3 แนวความคิด ดังน้ี  
 3.1  แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative management perspective)  
 3.2  แนวความคิดเชิงระบบ (System perspective)  
 3.3  แนวความคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency perspective) 
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  3.3.1  ผลงานของโจแอน วูดวาร์ด (Joan Woodward)  
  3.3.2  ผลงานของลอร์เร็นซ์และลอร์ช (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.)  
4.  แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization Management) สําหรับแนว 

ความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ คือ การควบคุมคุณภาพ 
แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical Perspective) 
จากแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิก

(Classical organization theory) ในการแบ่งหน้าที่ในการทํางานจะให้ความสําคัญกับการแบ่งหน้าที่
โดยใช้หลักคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นสําคัญที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ นอกจากน้ียัง
มุ่งเน้นถึงหลักความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ถ้าผู้ใดได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบงานใดแล้วก็ให้ไป
พัฒนางานน้ันให้จนเกิดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการวัดความสามารถของคนด้วยการสอบแข่งขันซึ่ง
เป็นการใช้ระบบคุณธรรม เพราะคนต้องใช้ความสามารถจึงจะเข้าสู่ตําแหน่งได้ รวมท้ังมีการวัดด้าน
ความชํานาญและประสบการณ์ของบุคลากรในด้านภารกิจที่ถูกกําหนดไว้  

นอกจากน้ีทฤษฎีในสมัยเดิมยังได้มุ่งเน้นถึงหลักการควบคุม โดยการออกกฎระเบียบและการ
ควบคุมบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นอกจากน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันให้งานสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความราบร่ืน อย่างไรก็ตามยังก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมา เช่น การที่บุคคลจะอิงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การลดลงและมาตรฐานนั้น ถูกนํามาใช้เป็นเป้าหมายแทนที่จะใช้กลไกช่วยในการ
บรรลุเป้าหมาย ถ้ากฎระเบียบกําหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดไม่เป็นที่ต้องการผู้ปฏิบัติก็จะพยายาม
หลีกเลี่ยง ซึ่งการกระทําเช่นน้ีจะให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในทางตรงข้ามผู้ปฏิบัติควร
จะต้องพยายามที่จะทําในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากไปกว่าหน้าที่ที่กําหนดไว้ในงานน้ัน จึงจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกน้ัน สามารถแยกได้เป็นแนวคิดที่
สําคัญ 3 แนวความคิด ได้แก่ แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แนวความคิดการจัด
องค์การระบบราชการ และแนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ สําหรับแนวความคิดการจัด 
การเชิงวิทยาศาสตร์น้ีได้รับแรงกระตุ้นมาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม  

แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก ประกอบด้วยแนวความคิดทางการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ผลงานของแฟรงค์ บังเกอร์  
กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ และผลงานของเฮนร่ี แอล แกนทท์แนวความคิดการจัด
องค์การระบบราชการที่สําคัญ คือ ผลงานของแมกซ์ เวเบอร์ และแนวความคิดทางการจัดการเชิง
กระบวนการ ได้แก่ ผลงานของเฮนรี่ ฟาโยล์ ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค และผลงานของเจมส์  
ดี. มูน่ี และอัลเลน ซี. เรลลี่ เป็นต้น  

นักทฤษฎีทางการจัดการในสมัยเดิมพยายามท่ีจะเสนอหลักการต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการ
อย่างเป็นสากลท่ีสามารถจะนํามาใช้ได้กับทุกประเภทในทุกสถานการณ์ ซึ่งหลักการต่าง ๆ ที่ได้มีการ
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คิดค้นขึ้นมานี้จะมีพ้ืนฐานมาจากความเห็นพ้องกันของนักทฤษฎีในยุคน้ีว่า ในการปฏิบัติงานใดให้เกิด
ประสิทธิภาพได้น้ัน จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับเร่ืองของการประสานงานและการแบ่งงานกันทํา
ตามความชํานาญ สําหรับแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมโดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวความคิดทาง 
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นแนวความคิดที่เกิดจากผลงานของเทย์เลอร์ ซึ่งแนวความ 
คิดดังกล่าวน้ีมุ่งเน้นที่จะเพ่ิมผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่เป็นสําคัญ ดังน้ี  

1. แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์  
 1.1 ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor)  เทย์เลอร์ 

ได้เสนอแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าในการทํางานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับงานน้ัน ๆ ได้เสมอโดยเฉพาะคนงานในระดับ
ปฏิบัติ ซึ่งเทย์เลอร์เช่ือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสถานที่ปฏิบัติการจะทําให้สามารถค้นหาวิธีการ
ทํางานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวได้ นอกจากน้ีเทย์เลอร์ยังได้เสนอหลักการสําคัญที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ (Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 2000, p.155) ดังน้ี  

  1.1.1 การหาวิธีที่ดีที่สุด ผู้บริหารจะต้องทําการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (One best way) ของแต่ละงาน
ซึ่งจะต้องรวมถึงกฎของการเคลื่อนไหว การกําหนดมาตรฐานของงานและสภาวะแวดล้อมของงานที่
เหมาะสม  

  1.1.2  การคัดเลือกคนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือก ซึ่งเป็น
การค้นหาขีดความสามารถและข้อจํากัดของคนงานแต่ละคน หลังจากน้ันจึงให้โอกาสคนงานแต่ละคน
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในงานตามความจําเป็นต่อไป  

  1.1.3  การจัดให้มีการจูงใจด้านการเงิน เพ่ือให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด และทําให้คนงาน
ปฏิบัติงานตามคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงทําได้โดยให้คนงานแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตแทนการจ่ายค่าแรงตามช่ัวโมงที่ทํางาน  

  1.1.4  การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างฝ่ายจัดการ
และฝ่ายปฏิบัติออกจากกันโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ส่วนฝ่ายปฏิบัติให้
รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยคนงานจะรับคําสั่งจากหัวหน้าคนงานที่มีความชํานาญ
เฉพาะด้านของแต่ละคนปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 1.2 ผลงานของแฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ (The Gilbreth) 
แฟรงค์และลิลเลี่ยน ผู้สนับสนุนแนวความคิดของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จากผลการศึกษาการ
เคลื่อนไหวของคนงานเรียงอิฐ พบว่า จํานวนคร้ังในการเคลื่อนไหวร่างกายของคนงานท่ีลดลงและ
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ถึงสามเท่าจากการจัดทําภาพยนตร์ที่แสดงการเคลื่อนไหวของร่างกายในการ
ทํางานเพ่ือช้ีให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต ต่อมาผลงานดังกล่าวถูกใช้เป็น
รากฐานในด้านของการออกแบบงาน การกําหนดมาตรฐานของงานและค่าแรง ซึ่งเทคนิคดังกล่าวน้ี
เรียกว่า การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) แฟรงค์และลิลเลี่ยนได้ให้แนวคิดว่าผู้บริหารและผู้
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ปฏิบัติจะต้องค้นหาและปรึกษากันเพ่ือหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหลายแนวทาง โดยพยายามลดกฎ
ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสูงขึ้นอยู่
ตลอดเวลารวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับมาตรฐานของวิธีปฏิบัติให้มากที่สุด  

 1.3 ผลงานของเฮนร่ี แอล แกนท์ (Henri L. Gantt) แกนท์ ผู้เสนอแนวความคิดทางการ
จัดการที่เน้นการปฏิบัติและได้เสนอหลักการที่ให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติมากที่สุด โดยการกระตุ้นและ
การมอบภาระหน้าที่ที่น่าสนใจและงานมีความท้าทายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง แต่ต้องมี
การคํานึงถึงการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้และความชํานาญที่สูงขึ้นเพ่ือมีทัศนคติที่ดีต่องานจน
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นได้ การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องชัดเจนเป็นธรรมและมีสัดส่วนที่
สมดุลกัน รวมทั้งแผนงานและการควบคุมซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดแบ่งงานให้เกิดความเหมาะสมและง่าย
ต่อการปฏิบัติด้วย  

2. แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ  
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยา ได้เสนอลักษณะขององค์การท่ีเรียกว่า

องค์การระบบราชการ อันเป็นองค์การในอุดมคติ เขาเช่ือว่าจะใช้องค์การระบบราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุดโดยเฉพาะกับองค์การที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของงานมาก และใช้ใน
การจัดการโครงสร้างองค์การและลดปัญหาของการจัดองค์การ สําหรับลักษณะขององค์การระบบ
ราชการของเวเบอร์ คือ จะต้องมีการกําหนดหน้าที่แยกจากกันตามความชํานาญเฉพาะด้านจากการ
กําหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน และกําหนดอํานาจหน้าที่เพ่ือที่จะปฏิบัติงานน้ันได้ 
นอกจากน้ีจะต้องมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในสายการบังคับบัญชาที่กําหนด
ขึ้นในองค์การน้ี จะแสดงการแบ่งระบบของอํานาจหน้าที่ลดหลั่นจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่างผู้ที่อยู่ใน
ตําแหน่งที่ตํ่ากว่าจะรับคําสั่งจากผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า  

นอกจากน้ีผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ จะถือเป็นพนักงานคนหน่ึงเท่าน้ัน กล่าวคือ สิทธิใน
การที่จะบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่จะถูกกําหนดให้ไว้กับตําแหน่ง ไม่ใช่กําหนดให้กับผู้ที่อยู่ในตําแหน่ง 
ดังน้ันจึงไม่มีทางที่บุคคลอ่ืนใดแม้กระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับสิทธิที่กําหนดไว้ตามตําแหน่งยกเว้นแต่
จะเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในตําแหน่งน้ัน ส่วนในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานและการเลื่อนตําแหน่งให้
สูงขึ้นจะต้องอาศัยหลักของความสามารถ ที่วัดได้จากผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหรือจากการได้รับ
การฝึกอบรม และการให้ออกจากงานต้องมีหลักเกณฑ์ องค์การระบบราชการจะต้องมีการกําหนดกฎ
และระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน กฎและระเบียบน้ีจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เกิด
ความเป็นธรรมและทําให้สมาชิกอยู่ในระเบียบวินัยองค์การลักษณะขององค์การระบบราชการในด้าน
การปฏิบัติงานน้ันจะต้องไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับ 
บัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการติดต่อระหว่างเพ่ือในหน่วยงานอ่ืน ๆ ในองค์การเดียวกัน หรือการ
ติดต่อระหว่างองค์การกับลูกค้า จะต้องเป็นการติดต่อที่ไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยจะต้องทํา
การติดต่ออย่างเป็น 
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3. แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ  
 3.1 ผลงานของเฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ฟาโยล์ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี

ความสําคัญมากที่สุดในด้านการจัดการโดยท่านให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทั้งผู้ร่วมงานและผลจากการปฏิบัติงาน
อีกด้วย ผลงานของฟาโยล์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริมแนวความคิดของเทย์เลอร์ให้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น กล่าวคือ แนวความคิดของเทย์เลอร์จะให้ความสําคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ 
ส่วนฟาโยล์จะเน้นการจัดการในระดับสูง  

 ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
ได้แก่ การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตขององค์การจึงต้อง 
มีการวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การกําหนดผลผลิต ปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น 
การจัดองค์การ เป็นการจัดโครงสร้างของงานและมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้
ปฏิบัติในแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับบัญชา เป็นการ
กําหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการบังคับบัญชา ได้แก่ นโยบาย กฎ ระเบียบ ให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือเพ่ือให้
การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่น การประสานงานเป็นการกําหนดภาระหน้าที่แผนกต่าง ๆ ให้เช่ือมโยง
กับงานของทุกคนให้ประสานและเข้ากันได้ และการควบคุม เป็นกิจกรรมในการกํากับกิจกรรมการผลิต
หรือให้บริการที่ทําให้เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้  

 นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฟาโยล์ได้ให้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของการบริหาร 
งานที่สําคัญไว้ 14 ข้อ (Gatewood & Others, 1995, pp. 40-41) ดังน้ี  

 1.  อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่น้ัน
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนได้ออกคําสั่งไป และผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในงานใดก็ตามจะต้อง
มีอํานาจและหน้าที่ในการปฏิบัติด้วยเพ่ือให้งานน้ันสําเร็จลุล่วงลงได้  

 2.  หลักการท่ีมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใด ๆ ควรได้รับคําสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลากรในองค์การ  

 3.  หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควรจะต้อง
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหน้าที่ที่กําหนดไว้  

 4. หลักการธํารงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับล่างตาม
หลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  

 5.  หลักการแบ่งงานกันทํา คือ การแบ่งงานกันทําตามความถนัดทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
ของการใช้ประโยชน์จากแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการลดเวลา
ของการเรียนรู้งานให้น้อยลงและเพ่ิมทักษะของการทํางานให้สูงขึ้น  

 6.  หลักการเก่ียวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทํางานน้ันเกิดจากการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความเคารพ เช่ือฟัง และทํางานตามหน้าที่ด้วยความต้ังใจ  



42 

 7.  หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการน้ีถือว่าส่วนรวม
ย่อมสําคัญกว่าส่วนบุคคลเพ่ือที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม น้ัน  

 8.  หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความยุติธรรมและให้
เกิดความพึงพอใจแก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร  

 9.  หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ศูนย์กลาง
และเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บริหารแล้ว อํานาจหน้าที่จะต้องมอบหมายไปด้วย 
เพ่ือให้สามารถควบคุมงานต่าง ๆ ขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม  

 10.  หลักความมีระเบียบเรียบร้อย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบและรู้
ตําแหน่งหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมท้ังการกําหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจน  

 11.  หลักความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคนทั้งน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพ่ืองาน  

 12.  หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพ่ือการเรียนรู้
งาน การให้คนงานออกจากงานกลางคันย่อมเป็นการสิ้นเปลือง ดังน้ันผู้บริหารที่ดีควรให้เวลาในการ
เรียนรู้งานเพ่ือลดปัญหาด้านการปรับตัวของคนงาน  

 13.  หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ จะทําให้ผู้ปฏิบัติรู้สึก
ถึงความมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าขององค์การ และรับผิดชอบต่อผลงาน เป็นต้น  

 14.  หลักความสามัคคี ซึ่งเน้นถึงการทํางานที่เป็นกลุ่มและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจะ
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การทํางานเป็นคณะทํางาน และสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย
ร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากหลักการของฟาโยล์ พบว่า หลักการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความสําคัญเก่ียวกับการรวม
อํานาจและการแบ่งหน้าที่ตามความชํานาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยใช้ที่ดีที่สุดซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

 3.2 ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค (Gulick, Luther., & Lyndall F. Urwick) กูลิค 
และเออร์วิค ได้มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างขององค์การ โดยทั้งสองท่านได้เสนอหลักการในการจัด
โครงสร้างขององค์การท่ีผู้บริหารควรนํามาใช้ คือ หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทําการประสานงาน 
การจัดแผนกงานโดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งงานตามวัตถุประสงค์ กระบวนการบุคลากร สถานที่ และหลัก 
การเก่ียวกับหน่วยช่วยอํานวยการ กล่าวคือ ในผลงานของกูลิคและเออร์วิคได้มีการแจกแจงเก่ียวกับ 
ข้อดีและข้อเสียที่เก่ียวกับการใช้วิธีการแบ่งงาน และวิธีการประสานงานในองค์การตามวิธีต่าง ๆ การ ใช้
หน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอํานวยการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการจัดช่วงการบังคับบัญชาท่ี 
ดีที่สุดและประโยชน์ของการแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้านอีกด้วย  

 ส่วนในด้านการจัดโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เป็นการประกันถึงการมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การ ดังน้ันจึงจะต้องมีการพัฒนากลไกที่จะเข้ามาช่วยให้
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บุคลากรเกิดความต้องการ และเกิดความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการให้ความสําคัญกับหน้าที่การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การทําให้บุคลากรมีความรู้สึกว่างานน้ันเป็นอาชีพอย่างหน่ึงซึ่ง
สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ และการทําให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เป็นต้น  

 3.3 ผลงานของเจมส์ ดี. มูน่ี และอัลเลน ซี. เรลลี่ (James D. Mooney., & Alan C. 
Rieley) มูน่ีและเรลลี่ ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับโครงสร้างองค์การและหลักการของการจัดองค์การ
นอกจากน้ีในด้านการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นทั้งมูน่ีและเรลลี่ กล่าวว่าความ
มั่นคงขององค์การน้ันจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนในองค์การมีความมั่นคงและอยู่ในองค์การซึ่งมี
โครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งท่านทั้งสองให้ข้อเสนอ ดังน้ี  

  3.3.1 หลักการเก่ียวกับการประสานงาน การประสานงานเป็นสิ่งจําเป็นในการรวม
ความพยายามของบุคลากรในองค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การไม่ว่าองค์การน้ันจะประกอบด้วย 
บุคลากร 2 คนหรือมากกว่าก็ตาม  

  3.3.2 หลักการเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการเป็น
สิ่งจําเป็นในโครงสร้างขององค์การ ในสายการบังคับบัญชานี้จะมีการแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลดหลั่นกันลงมาจากเบ้ืองบนซึ่งมีอํานาจหน้าที่มากที่สุดจนถึงระดับล่าง  

  3.3.3 การแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะด้านจากกัน ในองค์การใดก็ตามจะต้องมีการ แบ่งแยก
หน้าที่เฉพาะด้านแยกจากกันเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความถนัด  

จากหลักการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้าน พบว่า ในการตัดสินใจใด ๆ น้ันควร
จะให้ผู้ที่ประสบการณ์และข่าวสารข้อมูลเป็นผู้ตัดสินใจ แต่หน่วยงานดังกล่าวอาจไม่ได้เป็นหน่วยงาน
หลัก เช่น หน่วยงานซ่อมบํารุง ประชาสัมพันธ์ รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังน้ันถ้าจะให้  

จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยเดิม อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดหรือทฤษฎีทางด้านการ
จัดการในองค์การสมัยดังกล่าวน้ี จะมุ่งเน้นการให้ความสนใจส่วนใหญ่ในด้านของโครงสร้างองค์การ 
ได้แก่ การแบ่งงานกันทํา การกําหนดสายการบังคับบัญชา การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิด 
ชอบ การกําหนดมาตรฐานของงาน และการกําหนดกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่วนแนว 
ความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคนในองค์การถูกมองในด้านลบมากกว่าทางบวก เช่น มนุษย์ถูก
มองว่าเป็นคนเกียจคร้านและไม่สนใจทํางาน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงต้องมีการกําหนดโครงสร้างองค์การขึ้น 
มาเพ่ือสามารถทําการควบคุมบุคลากรได้อย่างใกล้ชิด จากการกําหนดให้มีกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งถ้าไม่ดําเนินการแล้วพฤติกรรมของมนุษย์ในการ
ปฏิบัติงานจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ นอกจากน้ีมนุษย์ยังเปรียบได้กับมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ที่จะมุ่งให้ความสําคัญ และให้ความสนใจเฉพาะฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองเพ่ือให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ดังน้ันการที่จะจูงใจให้คนงานหรือบุคลากรทํางานได้อย่างเต็มความ 
สามารถและมีประสิทธิภาพขึ้นมาน้ัน ผู้บริหารจึงต้องใช้สิ่งจูงใจที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความต้องการ เช่น ตัวเงินหรือตําแหน่งงานที่สูงขึ้นเป็นสิ่งจูงใจ 
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จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก จึงมีการกําหนดหลักการที่มีความ
เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับการประสานงาน ตลอดจนการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ
ด้าน ซึ่งหลักการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ียังเป็นที่ยอมรับและนํามาใช้กันอยู่ในปัจจุบันหลักการที่สําคัญ 
(สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 48-49) ดังน้ี  

1.  หลักสกาลาร์ หรือสายการบังคับบัญชาเป็นการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจนและมีการแบ่งระดับของสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างผู้ที่อยู่ใน
ตําแหน่งที่สูงกว่าจะมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าผู้อยู่ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า  

2.  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการน้ีกล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่หน่ึงหน้าที่ใดน้ัน
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรจะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา 2 คนในเวลาเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยงการส่ังการ
หรือการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน  

3.  หลักช่วงการบังคับบัญชา หลักการน้ีกล่าวว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะสามารถบังคับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนจํากัดเน่ืองจากเวลาและขอบเขตความสามารถ
ในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างจํากัดน่ันเอง  

4.  หลักการเน้นที่จุดสําคัญ หลักการน้ีกล่าวว่าผู้บริหารจะมีเวลาและสมรรถภาพส่วนบุคคล
อย่างจํากัดจึงควรละเว้นจากปัญหาการตัดสินใจในปัญหาประจําวันแต่ควรเน้นตัดสินใจเฉพาะปัญหาที่
สําคัญ ๆ โดยปล่อยให้การแก้ปัญหาประจําวันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่างแทน 

5.  หลักการจัดแบ่งแผนกงาน หลักการน้ีกล่าวว่ากิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การ ดังน้ันกิจกรรมจึงควรได้รับการรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่าแผนกงานเพ่ือการ
ปฏิบัติและการประสานงานจนเกิดประสิทธิภาพ  

6.  หลักการเก่ียวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอํานวยการ หลักการน้ีกล่าวว่าโครงสร้างของ
องค์การควรจัดให้มี 2 หน่วยงานคือหน่วยงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การ และหน่วยงานอํานวยการซึ่งทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาแนะนําต่อหน่วยงานหลัก  

7.  หลักการเก่ียวกับศูนย์กําไร หลักการน้ีกล่าวว่าในโครงสร้างองค์การควรให้แต่ละหน่วยงานมี
นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และบุคลากรเป็นของตนเองรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผลกําไร และ
ขาดทุนด้วย จะทําให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกในการแข่งขันและทําให้ผลกําไรขององค์การดีขึ้น 

ในยุคสมัยเดิมการมองมนุษย์ในเชิงลบ เช่น มนุษย์เป็นคนเกียจคร้านไม่รักความก้าวหน้าการ
ตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานตามคําสั่งและต้องมีการจูงใจด้วยเงินเท่าน้ันจึง
จะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นน้ีไม่สามารถนํามาใช้กับการ
จัดการในปัจจุบันได้ทั้งหมด เน่ืองจากมนุษย์มีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการศึกษาที่สูงขึ้นเทคโนโลยีมี
ความทันสมัยกว่าในอดีต นอกจากน้ียังมีตัวแปรด้านสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม สังคมการเมือง 
เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์จะเป็นผลทําให้เกิดแนวคิดทางการจัดการในยุคต่อมาที่มี
ความทันสมัยและมองปัญหาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่องค์การได้เผชิญอยู่ 
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อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการสมัยเดิม ก็มีส่วนช่วยในการนําเสนอแนวคิดที่ผู้บริหารควร
ให้ความสําคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์การ และการกําหนดแนวทางการจัดการในสมัยต่อมา
ได้แก่ วัตถุประสงค์ขององค์การไม่ควรมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งงานจะมีลักษณะเป็นงานประจําและ
องค์การเป็นระบบปิด น่ันคือ วัตถุประสงค์ขององค์การจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม ดังน้ัน
หากผู้บริหารต้องการท่ีจะบรรลุผลวัตถุประสงค์จะมีเพียงสิ่งที่จะต้องทํา การจัดโครงสร้างองค์การเพียง
เพ่ือที่จะประสานงานให้ราบรื่นเท่าน้ัน จัดให้มีการประสานงานอย่างเป็นทางการ การออกคําสั่งลงไป
ตามสายการบังคับบัญชา การควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น  

แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
1. ผลงานของอับราฮาม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow)  
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s theory) หรือทฤษฎีลําดับความต้องการ (The 

Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจที่เช่ือว่าการตอบสนองความต้องการจะ
สามารถจูงใจคนให้ต้ังใจทํางานหรืออาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ น่ันคือ ใช้ความต้องการของบุคลากรเป็นเครื่องแรงจูงใจให้ขยันทํางาน 
สําหรับความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้น (สมคิด บางโม, 2541, หน้า 186-187) ดังน้ี  

1.1  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ที่มนุษย์มีความต้องการได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอ่ืน ๆ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค  

1.2  ความต้องการความม่ันคง (Safety needs) เป็นความต้องการเก่ียวกับความม่ังคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

1.3  ความต้องการความรักหรือการติดต่อสัมพันธ์ (Social needs) เป็นความ ต้องการจะมี
เพ่ือน ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นต้น  

1.4  ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความต้องการที่เป็น ความรู้สึก
ภายใน เช่น ความต้องการได้รับการเลื่อนตําแหน่งงาน เป็นต้น  

1.5  ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความต้องการบรรลุถึงสิ่ง
ที่ตนเองสามารถจะเป็น คือ ความประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์ ความต้องการ ในขั้นน้ีจะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการใน 4 ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่าน้ัน  

2. ผลงานของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor)  
ผลงานของแมกเกรเกอร์ นักทฤษฏีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้เสนอทฤษฏีที่สําคัญคือ ทฤษฏี x 

และ ทฤษฏี y โดยเเมกเกรเกอร์เห็นว่าองค์การในสมัยเดิมที่มุ่งเน้นการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญ
เฉพาะด้าน มีการรวมอํานาจในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่างและเน้น
กฎระเบียบในการกํากับความประพฤติของคนโดยเคร่งครัด ซึ่งแมกเกรเกอร์ให้ช่ือกํากับของนักทฤษฏี
เดิมว่า ทฤษฏี x โดยกล่าวว่ามนุษย์มีพฤติกรรมที่เกียจคร้าน ไม่ชอบทํางาน ขาดความรับผิดชอบ  
ชอบที่จะใช้ให้วิธีการบังคับควบคุมและลงโทษและจูงใจให้ทํางานได้ด้วยตัวเงิน ซึ่งแมกเกรเกอร์น้ันไม่
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เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นคนประเภท ทฤษฎี x เขาเห็นว่าองค์การใน
โครงสร้าง ซึ่งอาศัยหลักการของแนวเดิมจะไม่สามารถนํามาแก้ปัญหาให้กับองค์การท่ีกําลังเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้ จึงควรต้องมีการปรับหลักการใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้อง
เปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ันแมกเกรเกอร์ได้เสนอแนวคิดใหม่
และให้ช่ือทฤษฏี y แมกเกรเกอร์เสนอให้ใช้น้ีกล่าวว่ามนุษย์จึงถูกมองว่าเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ รัก
ที่จะทํางานและถ้าจัดสภาวะแวดล้อมของงานได้เหมาะสมก็จะสามารถควบคุมตนเองได้ จากแนวคิด
ตามทฤษฏี y น้ี กล่าวได้ว่าสิ่งที่นํามาใช้จูงใจมนุษย์ให้ทํางานได้ดีน้ันไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ
ความปรารถนาที่จะทํางานให้ได้ผลดีและการยอมรับของกลุ่มที่เป็นเพ่ือนร่วมงานด้วย  

3. ผลงานของคริส อาร์กีริส (Chris Argyris)  
อาร์กีริส ได้เสนอทฤษฏีพัฒนาการด้านบุคลิกลักษณะของมนุษย์ขึ้น โดยกล่าวว่า ขณะที่มนุษย์

เติบโตจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่น้ันจะมีพัฒนาการ คือ ในช่วงวัยเด็กจะมีลักษณะชอบพ่ึงพาผู้อ่ืน มีความ
สนใจสิ่งต่าง ๆ ในวงแคบ ไม่ชอบทํากิจกรรมมากนักแต่ชอบจะเป็นผู้ตาม มีพฤติกรรมตามใจตัวเอง 
เป็นต้น และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีลักษณะต่างจากช่วงวัยเด็ก ได้แก่ ชอบความเป็นอิสระ สนใจส่ิง
ต่าง ๆ ในวงกว้าง ชอบที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ชอบจะเป็นผู้นํา มีพฤติกรรมที่ปรับเปล่ียนได้ 
เป็นต้น ซึ่งอาร์กีริสเห็นว่าการใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือในการบังคับมนุษย์และใช้วิธีการควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดน้ัน จะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปเป็นบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ และจะเป็น
การสนับสนุนให้พฤติกรรมที่ไม่สามารถจะทํางานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง และขาดความคิดสร้างสรรค์
โดยจะต้องรอฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา และไม่มีโอกาสที่จะท้าทายพฤติกรรมมนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อผลสําเร็จขององค์การนอกจากน้ีมนุษย์ยังมีความต้อง 
การท่ีเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องกําหนดโครงสร้างขององค์การและภาระงานที่เอ้ือต่อการสนอง 
ตอบความต้องการของมนุษย์ได้ ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าบุคคลคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในองค์การ 
ความเต็มใจของบุคคลากรที่จะให้ความร่วมมือเป็นสิ่งจําเป็นความสําเร็จขององค์การ ดังน้ันจึงต้อง
พยายามชักจูงให้บุคคลหันมาร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน คําสั่งจะได้รับการยอมรับนําไปปฏิบัติได้ก็ต่อ 
เมื่อเป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับความพอใจ
ส่วนบุคคลของผู้รับ มีขอบเขตให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้เป็นต้น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยอมรับ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในหมู่พนักงานขึ้นได้น้ันจะต้องทําให้แต่ละบุคคลเสียสละประโยชน์อันเป็น
ส่วนตัวออกไป  

สําหรับปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การน้ันส่วนใหญ่จะมาจากการการระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ใน
การตัดสินใจและผู้ปฏิบัติ นอกจากน้ียังได้เน้นบทบาทของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่จะมีส่วนช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้ด้วย ซึ่งนักทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์บางท่านได้เสนอว่าผู้บริหาร
ควรจะมุ่งเน้นการจูงใจพนักงานก่อนแล้ว จึงทําการกําหนดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมข้ึนมาในภาย 
หลังจึงจะสามารถจูงใจให้คนทํางานดีขึ้นและมีขวัญกําลังใจเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีจะต้องมีการใช้สิ่ง จูงใจ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้น เพราะบุคคลจะสละสิ่งที่ตนชอบพอ
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และปฏิบัติตามคําสั่งได้ต่อเมื่อเห็นวาฎ ผลได้น้ันมีมากกว่าผลเสียการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงจะไม่
มีประสิทธิภาพ ถ้าหากขาดการติดต่อสื่อสารมายังพนักงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดที่ได้เสนอว่าการที่จะทํา
ให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของพนักงานและพนักงานให้ความร่วมมือน้ันอาจจะทําได้ คือ 
การใช้อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งทําการตัดสินใจและให้พนักงานปฏิบัติ ดังน้ันจึงต้องมีการใช้สิ่งจูงใจด้วย 
เช่น เกียรติยศ เงินเดือน หรือใช้การลงโทษ เป็นต้น และการใช้วิธีการควบคุมตนเองของพนักงานโดย
การปลูกฝังความรู้สึกที่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การและการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานที่จะทําการตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง 

การกําหนดงานหรือการออกแบบงานจัดเป็นภารกิจที่สําคัญในองค์การ ทั้งน้ีเน่ืองจากงานเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างองค์การกับบุคคลเป็นสิ่งที่จะทําให้ทราบถึงลักษณะของบุคลากรที่องค์การต้องการใน
การออกแบบองค์การหรือการออกแบบงานจะต้องพิจารณาทั้งระบบ คือ ต้องศึกษาองค์ประกอบของ
องค์การ สภาวะแวดล้อมและพฤติกรรม ผู้ออกแบบองค์การหรือการออกแบบงานมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ
ขั้นสุดท้าย คือ การเพ่ิมผลผลิตและการที่บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ผลผลิตของบุคลากรและ
ความพึงพอใจในงานเป็นข้อมูลย้อนกลับทําให้ผู้บริหารทราบได้ว่า ผลจากการกําหนดงานนั้น แนวโน้ม
ในอนาคตสามารถพยากรณ์ได้ว่าบุคลากรขององค์การต่าง ๆ จะมีผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยในบางองค์การอาจจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เช่น ธนาคารพนักงานขาย เป็นต้น 
นอกจากน้ีผู้หญิงจะได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การหรือ นักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ 
เพ่ิมขึ้นด้วย ขณะที่ในอดีตน้ันผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวจะเป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์น้ีแสดงให้
เห็นว่าสภาวะแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป น่ันคือ บุคลากรจะมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งจะมี
เป้าหมายและความคาดหวังจากงานที่ตนปฏิบัติจะแตกต่างจากเดิมที่ต้องการเพียงเงินเดือนและงานที่
มั่งคงเท่าน้ัน นอกจากน้ีบุคลากรยังมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ต้องการงานที่มีความท้าทาย มี
ความน่าสนใจอีกด้วย ดังน้ันผู้บริหารขององค์การจึงจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าว 
จึงจะทําให้องค์การสามารถกําหนดแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม  

แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
จากแนวความคิดของการจัดการแนวเดิมที่มีจุดเด่นที่ได้มุ่งเน้นโครงสร้างที่เป็นทางการที่มีการ

กําหนดกฎระเบียบวินัยที่เคร่งครัดในการใช้อํานาจหน้าที่ที่มีลักษณะของการรวมอํานาจ และการ
ดําเนินการตามหลักการของความมีเหตุผล โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบทํางาน
และจําเป็นต้องใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์โดยใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การ ส่วนแนวความคิดทางการจัดการแนวมนุษย์สัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์น้ันก็มีจุดเด่นที่ได้
มุ่งเน้นในการให้ความสําคัญในตัวคน โครงสร้างองค์การแบบไม่เป็นทางการเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในองค์การและมีสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นคนรักงาน มีความขยันและความรับผิดชอบ ไม่จําเป็นจะ 
ต้องทํากรควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด จากสมมติฐานนี้ทําให้การศึกษาเก่ียวกับการหาสิ่งที่จูงใจคน
ให้การยอมรับและร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาในเชิง
บวกมากขึ้น  
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สําหรับแนวความคิดของนักทฤษฏีสมัยใหม่ได้วิจารณ์ว่าแนวความคิดทางการจัดการแนว
พฤติกรรมศาสตร์ที่เสนอสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เน่ืองจากโครงสร้างองค์การที่เป็นทางการและ
การใช้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งจําเป็น จากหลักการของนักทฤษฎีแนวเดิมเก่ียวกับการแบ่งงานกัน
ทําตามความชํานาญเฉพาะด้านและการเน้นการมีมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
สามารถทําให้สังคมก้าวหน้าและมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการทิ้งแนวความคิด
ยุคเดิม ดังน้ันจึงได้มีแนวความคิดใหม่ขึ้นมาคือแนวความคิดเชิงระบบและแนวความคิดเชิงสถานการณ์
แนวความคิดเชิงระบบมองว่าการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดองค์การนั้นควรจะต้องทําการวิเคราะห์ถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ภาพรวมขององค์การที่ถูกต้องไม่ใช่นําแต่ละส่วนแต่ละหน่วย 
งานในองค์การมาวิเคราะห์แยกจากกัน ซึ่งแนวความคิดเชิงสถานการณ์ที่ยึดถือปรัชญาของแนว 
ความคิดเชิงระบบเป็นพ้ืนฐาน จึงได้เสนอความคิดเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อม 
เทคโนโลยี โครงสร้างและการจูงใจคนให้ทํางาน โดยเห็นว่าไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุดที่จะนํามาใช้ได้กับ
องค์การในทุกสถานการณ์ องค์การท่ีจะประสบผลสําเร็จจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องและเข้ากันได้กับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากน้ีแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ยังได้พัฒนา
แนวคิด โดยมุ่งเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาของการจัดการมากขึ้นเรียกว่า
เป็นแนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณ ซึ่งได้รับความนิยมนํามาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนของการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่  

สําหรับแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย แนวความคิดทางการจัดการเชิง
ปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณ์ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 68) ดังน้ี  

1. แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  
แนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณมีจุดก่อกําเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้นํา

นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า (Operation 
research group) เพ่ือให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา
เช่น จะวางปืนใหญ่ตําแหน่งใดที่จะดีที่สุด จึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรมที่ทําการศึกษาการ
สร้างตัวแบบจําลองเพ่ือนําข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัวแบบจําลอง เพ่ือประโยชน์ของการพยากรณ์
การเปลี่ยนแปลง จากน้ันจึงทําการอนุมานจากตัวแบบจําลองว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไปอย่างไรและทํา
การทดสอบตัวแบบจําลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพยากรณ์ในตัวแบบจําลอง
หรือไม่  

หลังจากน้ันแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณมาใช้กันในบริษัทต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมในการ
นําเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน เช่น การแก้ปัญหาเก่ียว 
กับตารางการปฏิบัติงาน การกําหนดตําแหน่งทําเลท่ีต้ัง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการควบคุมสินค้า
คงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน (PERT/CPM) ตัวแบบการจัดลําดับงาน และตัวแบบความน่าจะ
เป็นในการแก้ปัญหาแลการตัดสินใจต่าง ๆ ขององค์การโดยทั่วไป เป็นต้น  
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2. แนวความคิดเชิงระบบ 
แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบหรือองค์การที่มีความ 

สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากน้ันจึงทําการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมขององค์การผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ปัญหาถึงส่วนประกอบของระบบในลักษณะองค์การรวม จะให้ผลดีมากกว่าการวิเคราะห์
ปัญหาในระบบโดยการแยกส่วน นอกจากน้ียังพบว่าระบบเปิดจะมีวามสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม ส่วน
องค์การในระบบปิดน้ันจะไม่เปิดรับสิ่งใด ๆ นําเข้ามาในระบบ ดังน้ันองค์การ คือ ระบบที่ประกอบไป
ด้วยส่วนต่าง ๆ แนวคิดเชิงระบบนี้จําเป็นจะต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
องค์การ มิใช่จะพิจารณาแต่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบขององค์การหรือพิจารณาแต่เฉพาะระบบ
ขององค์การโดยไม่พิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์การด้วยจากแนวความคิดเชิงระบบ
สามารถสรุปหลักการ ตลอดจนแนวความคิดเชิงระบบที่สําคัญ (Stoner, 1978, pp. 53-54) ดังน้ี  

 2.1 ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อย ในทุกระบบจะมีระบบย่อยหรือส่วน 
ประกอบอย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

 2.2  การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบ การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบจะให้ผลรวมที่มาก 
กว่าการเน้นที่แต่ละส่วนประกอบของระบบแล้วนํามารวมกัน  

 2.3  การเป็นทั้งระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นสิ่งสําคัญ
เพราะจะทําให้องค์การสามารถที่จะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ส่วนระบบปิดซึ่ง
โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่ทําหน้าที่ใดหน่ึงด้านหน่ึงและไม่เก่ียวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง  

 2.4  ขอบเขตสิ้นสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบ่งแยกประเภทของระบบว่าเป็น
ระบบเปิดหรือระบบปิด เส้นก้ันแบ่งขอบเขตของระบบนี้ถ้าเป็นของระบบเปิดจะเปิดรับปัจจัยจาก
สภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาและนําปัจจัยภายในออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้  

 2.5  ความล้มเหลวของระบบปิด การเป็นระบบปิดน้ันมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวได้ง่ายกว่า
ระบบเปิดเน่ืองจากปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมภายนอก สําหรับระบบเปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะอยู่รอด
ได้ดีกว่า เน่ืองจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา  

 2.6  การใช้ข้อมูลป้อนกลับ ระบบเปิดน้ันต้องการข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือนําข้อมูล
น้ันมาใช้เพ่ือปรับตัวให้ดําเนินยู่ต่อไปได้ การส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระบวน 
การต่าง ๆ ของระบบหรือข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยที่นําออกจากระบบ เป็นต้น  

 2.7  มีการจัดลําดับขั้นของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีลําดับขั้นที่ประกอบไปด้วย
ระบบย่อยซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในขณะที่องค์การจะประกอบไปด้วยระบบย่อยน้ันก็เป็นระบบย่อย
ของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย เช่น หน่วยงานต่าง ๆ เป็นระบบย่อยขององค์การน่ันเอง 

จากหลักการตามแนวความคิดเชิงระบบดังกล่าวข้างต้นน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีส่วนในการ
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในระบบที่มีปฏิสัมพันธ์
กันและกันได้อย่างทั่วถึงและมีความชัดเจน นอกจากน้ีแนวความคิดเชิงระบบยังช่วยให้ผู้บริหารไม่ต้อง
มองหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะนํามาใช้ในการจัดองค์การเสมอไป เน่ืองจากหลักการของแนวความคิดน้ีจะเน้น
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การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม ดังน้ัน ในด้านของโครงสร้างองค์การก็จะมีลักษณะที่เป็นเพียง
ปัจจัยในการมุ่งเน้น เพ่ือการแสวงหาโครงสร้างองค์การที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมเท่าน้ัน จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์การแบบแยกส่วนมาเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบ ซึ่งนัก
ทฤษฎีเชิงระบบอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ที่จะต้องทําความเข้าใจกับส่วนย่อยในระบบก่อน จึงจะสามารถเข้าใจในส่วนรวมได้  

3. แนวความคิดเชิงสถานการณ์  
ความสําคัญของสภาวะแวดล้อมในฐานะที่เป็นปัจจัยนําเข้าที่ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในการ

แก้ปัญหาของความซับซ้อน ซึ่งตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยของสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อองค์การใน
ปัจจุบันทําให้เกิดแนวความคิดเชิงสถานการณ์ขึ้นมา โดยแนวความคิดเชิงสถานการณ์น้ันจะยึดปรัชญา
ของแนวความคิดเชิงระบบมาเป็นพ้ืนฐาน แต่มีความก้าวหน้ากว่าแนวความคิดเชิงระบบอีกขั้นหน่ึง คือ 
แนวความคิดเชิงสถานการณ์พยายามที่จะทําให้เกิดความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างสภาวะแวดล้อม
กับโครงสร้างขององค์การ นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงสถานการณ์ กล่าวว่า โครงสร้างขององค์การที่
ดีที่สุดน้ันจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การ กล่าวคือ จะไม่มีโครงสร้างองค์การใดจะสามารถนํา 
มาใช้ได้กับองค์การในทุกสถานการณ์ ตามแนวความคิดน้ีเห็นว่าในบางกรณีโครงสร้างองค์การใน
ลักษณะที่เป็นระบบเปิด หรือโครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นพิธีการซึ่งโครงสร้างในลักษณะน้ีจะมีความยืด 
หยุ่นก็อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ แต่ในบางกรณีโครงสร้างองค์การที่เป็นระบบปิดหรือโครงสร้าง
องค์การที่เป็นพิธีการและไม่ยืดหยุ่นก็สามารถก็นํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน  

นอกจากน้ีในองค์การหน่ึงองค์การใดอาจจะกําหนดโครงการสร้างองค์การแบบหน่ึงมาใช้กับ
หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใด และกําหนดโครงสร้างอีกแบบหน่ึงมาใช้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในองค์การ
เดียวกันน้ันก็ได้ เช่น อาจกําหนดโครงสร้างองค์การแบบเป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิต และ
องค์การโครงสร้างแบบไม่เป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผลขององค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์น้ัน 
จะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและเข้ากันได้ระหว่างโครงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
องค์การน่ันเองสําหรับแนวความคิดเชิงสถานการณ์ ที่สําคัญมีดังน้ี  

3.1 ผลงานของ โจแอน วูดวาร์ด (Joan Woodward) จากผลงานการวิจัยของวูดวาร์ด 
สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมที่
เข้ามากระทบ เช่น จากเทคโนโลยีที่แต่ละองค์การหรือองค์การผู้ผลิตแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ใช้ เช่น 
ในสภาวะแวดล้อมที่เทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามกระบวนการที่มีวิธีการทํางานยุ่งยากซับซ้อนน้ันจะมี
สายการบังคับบัญชาหลายระดับ ในขณะที่สภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามคําสั่งน้ัน สาย
การบังคับบัญชาจะสั้นกว่า ดังน้ัน โครงสร้างขององค์การในสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีแบบการผลิต
ตามกระบวนการ จึงมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบสูง ส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะแวดล้อม 
ที่องค์การต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตตามคําสั่งของลูกค้าน้ัน ควรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบ 
แบนราบ  
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3.2 ผลงานของ ลอร์เร็นซ์ และลอร์ช (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.) จากผลการวิจัย
ของลอร์เร็นซ์และลอร์ช เป็นผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากผลการวิจัยบริษัท 
10 แห่งจากอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุ เป็นต้น โดยบริษัทที่เลือกมาศึกษานั้นจะมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
และทําการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของบริษัทในส่วนของความแตกต่างด้านโครงสร้างและบุคลากรที่
อยู่ในแต่ละบริษัท รวมท้ังแนวทางที่บริษัทใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับความแตกต่างเหล่าน้ี  

จากแนวความคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจัดการ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของ
องค์การกับการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจากทฤษฎีการจัดการแนว
ใหม่ที่ ยึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิดเชิงสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการได้น้ันจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ในเชิงระบบว่าปัจจัยต่าง ๆ น้ันมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องระหว่างองค์การกับสภาวะแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกแบบโครงสร้างองค์การหรือวิธีการในการจัดการต่าง ๆ กล่าวคือ จะไม่มีวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการแต่การจัดการน้ันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การเสมอ ในการพัฒนาแนว 
ความคิดทางการจัดการที่เกิดขึ้นน้ัน จะมีลักษณะเป็นวิวัฒนาการต้ังแต่แนวความคิดทางการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ จากน้ันจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการ แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์แนว 
ความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากการที่เกิดการพัฒนาแนวความคิดต่าง ๆ ที่เพ่ิม 
ขึ้นน้ี ทําให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นที่ยอมรับที่จะเป็นแนวความคิดที่มีประสิทธิผลมากที่สุดดังน้ันการ
นําแนวคิดทางการจัดการใดมาใช้กับองค์การ ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมของ
องค์การที่เป็นสถานการณ์องค์การเผชิญอยู่มาพิจารณาด้วย 

แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ 
การจัดการยุคโลกาภิวัตน์เป็นการจัดการ ที่องค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการ

แข่งขันที่รุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารของ
องค์การจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งพยายามในการ
กําหนดกลยุทธ์ให้กับองค์การเพ่ือสามารถดํารงอยู่ได้ในขณะท่ีมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมท้ัง
สามารถสร้างผลกําไรและความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน จากการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์น้ีทํา
ให้ลักษณะของการจัดการที่องค์การต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัว ที่มีการให้การยอมรับและปรับปรุงการ
ดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยผู้บริหารต้องคํานึงถึงขอบเขตของการดําเนิน
ธุรกิจในตลาดระดับโลกที่ในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตที่กว้างขวางกว่าตลาดในประเทศ  

จากแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์น้ีจะให้มุ่งให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน 
และปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยนําไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้า การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในขณะท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตและ
ราคาลงได้อย่างต่อเน่ือง และที่สําคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งจึงเป็น
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เป้าหมายที่สําคัญของแนวความคิดทางการจัดการยุคน้ี แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีแนวทางสําหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกา 
ภิวัตน์ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 80-83) ดังน้ี  

1. การควบคุมคุณภาพ องค์การที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความจําเป็นต้องให้
ความสําคัญในด้านคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้องได้รับประกาศ นีย
บัตรISO 9000 จากองค์กรกําหนดมาตรฐานโลก (International Organization for Standardization) 
มาตรฐาน ISO น้ีจะถือเป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การ ดังน้ันองค์การจะต้อง
ทําการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และ
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดคุณภาพและจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากจากภายนอกอีกด้วย  

2. การควบคุมคุณภาพโดยรวม ตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total 
quality management ) เป็นการดําเนินการที่เน้นการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เพ่ือให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานทุกด้านอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่มีกระบวนการท่ีขนานกันไว้จะทําให้สามารถทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข  

3.  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) เป็น
ความพยายามขององค์การที่จะรักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้ โดยการหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะ
นําเข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ความพยายาม
ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องทําควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบน้ี 
องค์การจะเปรียบตัวเองในด้านต่าง ๆ กับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากน้ีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจะเกิด
ผลได้ยังมีความจําเป็นต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย  

4.  การร้ือปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว
ข้างต้น ตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน อย่างไรก็ตามแนว 
ความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพแบบ 
ทําทั้งระบบในคร้ังเดียว ดังน้ันการปรับปรุงที่เห็นผลสําเร็จได้องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมัย รวมทั้งทําการกําหนดคิดใหม่ทุกกระบวน 
การและท้ังระบบ ต้ังแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุมการประเมิน 
ผลงาน เป็นต้น  

ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผู้บริหารต้องปรับตัวโดยการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทําให้การติดต่อสื่อสาร และการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ส่วนในด้านการสร้างความเข้าใจ
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ในกฎและกติกาของประชาคมโลก รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มี
ความสําคัญต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายเพ่ือการตอบสนองระบบการค้าเสรี และ
สามารถนําองค์การไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง รวมท้ังบุคลากรผู้ปฏิบัติทุก ๆ คนในองค์การก็เป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานในยุคของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วย โดยการทํา
ให้องค์การมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ การนําความรู้
และความสามารถท่ีโดดเด่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพ่ือการปรับปรุงผลงานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
รวมทั้งองค์การควรมุ่งทําให้บุคลากรมีการทํางานแบบทีมงาน ด้วยการใช้ภาวะผู้นําในการบริหารระดับ
ต่าง ๆ และมุ่งการจูงใจแบบเน้นผลงานเพ่ือการปรับตัวสู่อนาคต เป็นต้น  

ความหมายคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรู้หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน

ได้สําเร็จ และคุณลักษณะของผู้บริหารคือ สิ่งต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารที่มีมาต้ังแต่กําเนิดและเกิดจากการ
เรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพพจน์ที่มองตนเอง บทบาททางสังคม หรือความ
ชํานาญงานเฉพาะของผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้สําเร็จผลดีเย่ียม โดยบังเอิญหรือ
โดยไม่ได้ต้ังใจ 

พนัส หันนาคินทร์ (2524, หน้า 63-64) ได้แสดงทัศนะว่า ผู้บริหารเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้
โรงเรียนน้ันเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ดังน้ัน บุคคลที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 
คุณสมบัติส่วนตัว และคุณสมบัติทางวิชาการ คุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ มีสุขภาพดี มีความเฉลียวฉลาด 
มีอารมณ์มั่นคง มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสูง มีความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิด และมี
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ไม่เห็นแก่ตัว ความไม่รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน ฯลฯ และผู้บริหารควรจะมีทศบารมี หรือ
การสร้างบารมี 10 ประการ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ
อุเบกขา คุณสมบัติทางวิชาการ ได้แก่ มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีประสบการณ์และวุฒิ
ทางการศึกษาและ พนัส หันนาคินทร์ ยังได้กล่าวอีกว่า ในปี ค.ศ. 1984 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการ
ประเมินผลและวิจัยสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (Phi Delta Kappa Center 
on Evaluation, Development and Research) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพน้ันต้องเป็นบุคคลที่มี
พลังอํานาจและเป็นผู้นําที่สามารถทํางานได้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเองโดยมิได้หวังแต่จะมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ดังน้ันผู้บริหารที่มีประสิทธิ 
ภาพน้ันจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจและมีมนุษยธรรม แต่การที่ผู้บริหารจะทราบว่า เมื่อไรจะมีอํานาจและมี
มนุษยธรรมน้ันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารลําบากใจมาก เพราะภารกิจหลายอย่างของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้
อํานาจหรือมนุษยธรรม หรือทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ภารกิจหรือพฤติกรรมเหล่าน้ันสามารถจําแนก
เป็นคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ได้ 4 ด้าน คือ 
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1. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่
ผู้นําต้องการ ความสามารถในการเข้าใจถึงสภาพและความแตกต่างของมนุษย์ ความสามารถในการจูง
ใจและให้กําลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการแสดงพฤติกรรม การ
บริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง ระดับการศึกษา ความรู้สาขาต่าง ๆ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารพึงมี เพราะผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําทางวิชาการภายในโรงเรียน 

3. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนรวมที่เปลี่ยนแปลงได้ในตัวบุคคลแต่ละ
คน ซึ่งมีระบบทางกายและจิตกําหนดให้บุคคลมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากคนอ่ืน และ
หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่อยู่ในแต่ละคน รูปแบบพฤติกรรมของบุคลิกภาพเป็นผลจากปฏิกิริยา
ร่วมกันอย่างซับซ้อนของโครงสร้างของร่างกาย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา น่ันเอง 

4. คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน หมายถึง ศักยภาพของบุคคลที่ประกอบ 
ด้วย ความรู้หรือทักษะซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดความสําเร็จในการปฏิบัติงานหรือการทํากิจกรรมน้ัน ๆ  

สมภพ โรจนพันธ์, บุญมาก พรหมพ้วย และภคพร ตรีรัตน์ตระกูล (2530, หน้า 97,  
อ้างถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2525, หน้า 20) คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายความได้ว่า เป็น
คุณสมบัติอันดีเด่นของผู้บริหาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จน่ันเอง การศึกษาผู้บริหารโดย
คุณลักษณะ (Trait Approach) ตามแนวความคิดน้ีเช่ือว่า ผู้บริหารมีลักษณะแตกต่างจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะที่แตกต่างของผู้บริหารน้ี สามารถจะระบุและช้ีบ่งได้ ซึ่งจะศึกษาโดย 

1.  ศึกษาจากผู้บริหารที่ได้รับความสําเร็จ 
2.  ช้ีบ่งคุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จ 
3.  ศึกษาวิธีการที่บุคคลได้รับเลือกหรือได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กิติ ตยัคคานนท์ (2530, หน้า 18) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีและที่จําเป็นของผู้บริหาร ซึ่ง

สรุปได้ 4 ข้อ ดังน้ี 
1. มีความรู้ในงานบริหาร รู้นโยบาย รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีแผนในการดําเนินงาน มี

การประเมินผลงาน และมีความคิดริเริ่มทํางานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีพรหมวิหาร 4 มีความยุติธรรม รู้จักเสียสละ ทํางานเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม มีความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา และมีมนุษยธรรม 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี วางตัวดี การประพฤติปฏิบัติเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง มีใบหน้าย้ิม

แย้มแจ่มใสร่าเริง มีความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติผู้อ่ืน 
4. มีความอดทน มีความกล้าหาญ มีความสามารถในการตัดสินใจโดยรวดเร็ว ไม่ลังเลมีความ

กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะทํางานเสมอและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน 
การบริหารสถานศึกษาต้นแบบ หมายถึง ผู้บริหารที่มีลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วน

บุคคล ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2545) 
ได้กล่าวไว้ มีดังน้ี 
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1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
มีความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนําหรือสร้างแรงจูงใจ 

ให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทํางาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดยมุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

2. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าในการพูดและการ
ปฏิบัติ มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของ
ชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
นักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

แนวทางที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 
1.  ลักษณะพ้ืนฐานทางธรรมชาติเป็นเดิมทุน 
2.  การศึกษา 
3.  บุคลิกภาพ 
4.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.  ความสามารถ/ทักษะ 
6.  ความรู้ลึกและรู้รอบ 
7.  การมีอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหาร 
ประเภทของผู้นํา 
ผู้นําแบบเผด็จการ เป็นผู้นําที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่องระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ

เป็นหลัก ในการดําเนินงานการตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้นําแต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ในแง่ การบริหาร 
งานทางด้านวิชาการด้านธุรกิจจะเปรียบเสมือนกิจการที่เป็นเจ้าของบุคคลเดียว ที่มีการดําเนินการและ
ตัดสินใจเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเท่าน้ัน 

ผู้นําแบบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในโลกปัจจุบัน ให้สิทธ์ิในการออก
ความคิดเห็น สิทธิในการเรียกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนด้วยการเป็นประชาธิปไตย  
จึงเป็นลักษณะหน่ึงที่สังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผู้นําประเภทอ่ืน ๆ  

ผู้นําแบบตามสบาย เป็นผู้นําที่ไปเรื่อย ๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็น
ผู้นําที่เป็นที่รักของผู้ร่วมงานอย่างมาก ผู้นําประเภทน้ีจึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ บางคร้ัง 
อาจมอบว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง หรือมองโลกในแง่ดีซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขยันอาจไม่
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ชอบลักษณะผู้นําประเภทน้ี (รัชดาวัลย์ สวนจันทร์, สืบ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://www. 
gotoknow.org/posts)  

ประเภทการใช้อํานาจของผู้นํา 
การใช้อํานาจเด็ดขาด อาจจะเป็นในวงการทหารหรือตํารวจ จะเห็นได้อย่างเด่นชัดซึ่งจําเป็น 

ต้องมีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ตํารวจ จะต้องมีวินัยในการปกครองซึ่งกัน และกันบรรดา 
ตํารวจที่มีอาวุธอยู่ใน  

การใช้อํานาจอย่างมีศิลปะ ผู้นําโดยทั่วไปเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความอดทน
รวมไปถึงประสบการณ์ในการบังคับบัญชาคน หากการทํางานโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วผลงาน 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป 

การใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหารือ เป็นลักษณะของการใช้อํานาจวิธีการหน่ึงซึ่งใช้กัน
อย่างมากมาย เพราะผู้บริหารท่ีเปิดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรับของผู้ร่วมงานด้วยกัน โดยเฉพาะใน
เรื่องของการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะการใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหารือ 

การใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วม บางคนอาจจะบอกว่าการใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วมถือเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุดเน่ืองจากผู้บริหารเปิดใจกว้าง ผลผลิตที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่จะต้อง
ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน ในทางทฤษฎีแล้ว การใช้อํานาจให้เป็นประโยชน์อาจเปลี่ยน 
แปลงไปตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรวมถึงลักษณะของการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมน้ัน ๆ 
(อภิชัย, สืบ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts) การบริหารสถาน 
ศึกษาต้นแบบ หมายถึง ผู้บริหารที่มีลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามเกณฑ์มาตร 
ฐาน ดังน้ี (รุ่ง แก้วแดง, 2543) 

คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
มีความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนําหรือสร้างแรงจูงใจ 

ให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทํางาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดยมุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าในการพูดและการ
ปฏิบัติ มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของ
ชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

จะเห็นว่า วิชาชีพที่มีการรับรองทั้งหลายล้วนแล้วแต่ใช้ทฤษฎีหลักการ และองค์ความรู้ และ
องค์ความรู้ที่ร่ําเรียนมาทั้งสิ้น แต่นักบริหารการศึกษาของเราน้อยรายนักที่จะใช้ศาสตร์ในการบริหาร 
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งานส่วนมากมักบริหารโดยไม่ใช้ทฤษฎี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการศึกษาอบรมไม่เข้มข้น ไม่มีการเช่ือมโยง
ทฤษฎีกับชีวิตการทํางาน และขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ทําให้การบริหารกันแบบ “ม่ัว แมเนจ
เมนท์” เป็นส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิง 

เน่ืองจากความสลับซับซ้อนของภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามการปฏิรูปใน 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จําเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะหลายประการ กล่าวคือ นอกจากต้องมีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ที่จะกําหนด (เช่น ตามข้อกําหนดของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา) และ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ของสํานักงานคณะ
การมการการศึกษาแห่งชาติแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วจําต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติ ดังน้ี 

เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
คุรุสภา (2540) ได้ออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ์ 

ดังน้ี  
1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 

ผู้เรียน และชุมชน 
3.  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติตาม ได้เต็มศักยภาพ 
4.  พัฒนาแผนงานขององค์ กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
5.  พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ 
6.  ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 
7.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
8.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9.  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
10.  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11.  เป็นผู้นําและสร้างผ้านํา 
12.  สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารและการจัดการตาม

แนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) คือ บริหารงานอย่างมีอิสระ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานทั่วไป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านวิชาการเป็นหลักสําคัญ อันจะก่อให้เกิดความสําเร็จใน
การปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (คุรุสภา, 2540) 
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1.  การเป็นผู้นําทางวิชาการ 
2.  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
3.  การเป็นผู้อํานวยความสะดวก 
4.  การประสานความสัมพันธ์ 
5.  การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 
6.  การสร้างแรงจูงใจ 
7.  การประเมินผล 
8.  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
9.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเทคโนโลยี 
การเป็นผู้นําน้ันเป็นได้ไม่ยาก แต่การเป็นผู้นําที่ดีต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมายของผู้นํา และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นํา ซึ่งล้วนเป็นสิ่งเสริมสร้างภาวะผู้นําให้มี
คุณลักษณะที่ดีขึ้น และได้มีผู้ทรงคุณวุฒิให้แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีของผู้นําไว้ดังน้ี 

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้ให้ความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ผู้บริหารที่
ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยสรุป 10 
ประการ ดังน้ี (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2538) 

1.  ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.  ด้านจริยธรรมและคุณธรรมและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.  การนิเทศงานในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
4.  การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
5.  กํากับติดตามงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
6.  การวางแผนงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
7.  การทํางานเป็นทีมของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียน 
8.  การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทํางานให้แก่ผู้ร่วมงาน 
9.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
10.  การบริหารหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา 
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2539) คุณลักษณะของผู้นําที่มีประสิทธิผลจะดําเนินงานโดยใช้ทักษะ

ดังน้ีคือ การต้ังเป้าหมาย ภาวะผู้นํา การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อความหมาย การให้คําปรึกษา 
การดําเนินงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง และการลดความขัดแย้งเพ่ือสร้างพลังแห่งการพัฒนา  

สุภาณี วัคคีพรหม (2540) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้นําที่ดีไว้ ดังน้ี คือสามารถ
ผลักดันให้ผู้อ่ืนลงมือทํางานได้ กระตุ้นและจูงใจคนให้ทํางานด้วยคงวามรัก ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
รู้จักเข้าหาคน ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานทุกคน รู้จักทักทาย ถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของผู้อ่ืนมีความ 
เที่ยงธรรม มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ฉลาด เฉียบขาด ช่างสังเกต มี
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเมินตนเองอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี จัดงานให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของคน ช้ีแนะและแนะนํางานได้สามารถดําเนินการประชุมได้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้อง  

ประเวศ วะสี (2534) ได้ให้ทัศนะคติเก่ียวกับลักษณะตามธรรมชาติไว้ ดังน้ี คือผู้นําเป็นคน
ฉลาดเสมอเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนติดต่อสื่อสารกับผู้คนรู้เรื่องผู้นําเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติ  

สุเมธ แสงนิ่มนวล (2540) ได้กล่าวถึงผู้นําผู้บริหารยุคใหม่ว่า ผู้บริหาร คือ บุคคลที่สามารถใน
การปกครอง บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหรือผู้ตัดสินใจแทนกลุ่ม
เป็นผู้นําในการดําเนินการให้กลุ่มคนผู้มาอยู่รวมกันทํางานให้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
ใน 3 ประการ บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ซึ่งนักบริหารรุ่นใหม่ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ
คือ คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งความสําเร็จ และกล่าวถึงผู้บริหารที่ดีไว้ ดังน้ี  

1.  ต้องฝึกนิสัยให้มีความรักใคร่เอ็นดูต่อผู้น้อย เป็นมิตรกับทุกคนทําให้เกิดความสามัคคีไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก ช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจ เย่ียมเยือน พบปะผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือสร้างความสนิทสนม
วางตัวให้เหมาะสม และยกย่องชมเชยลูกน้องที่ปฏิบัติหน้าที่ 

2.  กล้าหาญ ตัดสินใจไม่ลังเล กระตือรือร้น ทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปรับตัวได้ มีความ
จริงใจ มีความซื่อสัตย์ วางแผนพัฒนางานให้ก้าวหน้า และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้บริหารในอนาคต
ควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี (สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ, 2540) 

 2.1 กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ยืดหยุ่นแก้ไขเมื่อมีสภาพการเปลี่ยนแปลง 
 2.2  มีวิสัยทัศน์และความรู้ที่ทันสมัย มุ่งความเป็นมนุษย์นิยม 
 2.3  สร้างความท้าทายให้เกิดผลงานให้กับตนเอง ยอมรับความขัดแย้งว่าเป็นที่มาของการ

เกิดปัญหาและแก้ไขปัญหา 
 2.4  ยอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถติดต่อสื่อสารกัน 

ได้รวดเร็ว 
 2.5  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและความคิดริเริ่ม มุ่งงาน มุ่งผลงานที่ดีมากกว่ามุ่งผลงานที่ไม่

ดี ถือว่าบางคร้ังต้องเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า 
 2.6  มีการสื่อสารในทุกระดับและข้างเคียง ตระหนักถึงคุณภาพขององค์การ ร่างกาย

สมบรูณ์แข็งแรง จิตใจสมบรูณ์ 
 2.7  ให้เวลาที่จะรักคนอ่ืนและได้รับความรักจากคนอ่ืน 
 2.8  ผู้บริหารจะต้องเตรียมตัวเปิดใจ พร้อมรับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้น สภาพความเปลี่ยน 

แปลงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี และรวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยการ
เปิดตัวเปิดใจให้กว้าง 

 2.9  คํานึงถึงความสําเร็จขององค์การ ขวัญและกําลังใจของเพ่ือนร่วมงานเป็นสําคัญ 
คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะพัฒนาตนเองและองค์การให้เจริญ 

ก้าวหน้าจะต้องเป็นผู้นําที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
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1.  คอมพิวเตอร์ (Computer) จะเข้าไปมีบทบาทต่อระบบธุรกิจ ต่อการศึกษาและต่อระบบ
การบริหารการจัดการให้องค์การต่าง ๆ  

2.  การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูล คอมพิวเตอร์จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นักบริหารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

3.  การแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างมาก แข่งขันสูง รุนแรง ไม่เพียงพอ เฉพาะในท้องถิ่นหรือภายใน 
ประเทศเท่าน้ัน แต่จะเกิดการแข่งขันไปทั่วโลก คุณลักษณะสําคัญของผู้บริหารในอนาคต ซึ่งหมายถึง 
ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงพัฒนากุลยุทธ์ในการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังน้ัน 
คุณลักษณะผู้บริหารในอนาคตควรมีคุณลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

 3.1  มีวิสัยทัศน์ 
 3.2  รู้หลักการบริหารและเช่ียวชาญในการบริหาร 
 3.3  รู้งานที่จะบริหารเป็นอย่างดี 
 3.4  มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเย่ียม 
 3.5  เป็นนักประชาธิปไตย 
 3.6  มีความยุติธรรมและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
 3.7  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
 3.8  ริเริ่มสร้างสรรค์และนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 
 3.9  มีคุณธรรมสูง 
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญ 

ก้าวหน้า เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ ดังน้ี (สืบ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https:// 
www.gotoknow.org/posts/359783) 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้บริหาร 

ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ 
2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผู้ร่วมงาน  
3. ความสุจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรม มีฝ่ายจัดทําแผนที่เข้มแข็ง แม่นยําในกฎ ระเบียบ 
4. มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ ปฏิบัติตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการวางแผน จัดทําโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา 
6. การวางคนได้เหมาะสมกับงาน put the man in the right job 
7. มีการสร้างทีมงาน (team work) ที่เข้มแข็ง 
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การเปิดห้องเรียน สสวท. โดยเพ่ิมห้องเก่งวิทย์เก่งคณิตห้อง 

GIFTED หรือห้องอัจฉริยะ การเปิดโปรแกรมการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดวิชาการ 



61 

โปรแกรมวิทย์-คอม การเปิดจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โครงการ 
Little Guides เพ่ือฝึกให้นักเรียนการใช้ภาษาอังกฤษ 

9. มีความรอบรู้ มีความแม่นยําในกฎระเบียบของทางราชการ 
10. มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านบุคลิกภาพ  
1.  ควรมีบุคลิกภาพที่ดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี 
2.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและค่านิยม ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะ 

ที่สําคัญที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยอมรับกับบุคคลท้ังภายในและภาย 
นอกองค์กร 

ด้านภาวะผู้นํา 
1.  ควรมีความสามารถในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
2.  มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
3.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําการแก้ปัญหาการบริหารงานในสํานักงานได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการมีภาวะผู้นําสูงจะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานดําเนินการไปสู่เป้าหมาย 
4.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา ขจัดความขัดแย้งในองค์กร 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.  ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน 
3.  มีความสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของหน่วยงาน 
4.  มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานได้อย่างเสมอภาค 
5.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
6.  มีความบริสุทธ์ิใจและจริงใจต่อผู้ร่วมงาน 
7.  มีความเมตตา กรุณา ต่อบุคลากรและนักเรียน สังเกตจากฝ่ายวัดผลที่คอยช่วยแก้ปัญหา 

การได้ มส. ของนักเรียน 
ด้านอ่ืน ๆ  
1.  การสร้างขวัญและกําลังใจผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและกําลังใจในรูปค่าตอบแทนการ 

ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การส่งเข้าอบรม สัมมนา 
2.  ผู้บริหารท่ีดี ต้องมีความกล้า กล้าตัดสินใจ ในการเปิดห้องเรียน การรับนักเรียนการปฏิบัติ 

ตามนโยบาย (เรียนฟรี-SP2) กล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ กล้าเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในโรงเรียน
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

3.  มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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4.  เป็นนักประสาน สามารถประสานความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ  

คุณลักษณะผู้นําเป็นแบบอย่างพฤติกรรมของผู้บริหารที่ปรากฏให้เป็นให้บุคคลหรือกลุ่มคน
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาควรมีคุณลักษณะผู้นําใน 5 ด้าน ดังน้ี (ปรีชา 
เพ็ชรฉกรรจ์, 2547) 

1.  วิสัยทัศน์ 
2.  ความรับผิดชอบ 
3.  การตัดสินใจ 
4.  การติดต่อสื่อสาร 
5.  คุณธรรมและจริยธรรม 
วิสัยทัศน์ (Vision) มีความสําคัญสําหรับการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดคุณลักษณะ 

ที่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้บริหารที่มองกว้าง คิดไกล ทันสมัย และเฉลียบแหลม ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด จึงมี
ผู้ให้คําจํากัดความของคําว่า วิสัยทัศน์ ไว้หลายนิยาม ดังน้ี 

รุ่ง แก้วแดง (2543) ได้ให้คําจํากัดความซึ่งเป็นข้อสรุปเก่ียวกับวิสัยทัศน์ไว้ว่าวิสัยทัศน์ 
หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้นํา และสมาชิกทุกคนร่วมกันวาดฝันหรือจินตนาการข้ึนโดยมี
พ้ืนฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบันเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมั่นเข้าด้วยกัน 
พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ 

ดนัย เทียนพุฒ (2540) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะที่สามารถวัด
ความสําเร็จได้ จดจําได้ง่ายและมีความหมายต่อทุกคนในองค์การ 

พรนิภา ลิมปพะยอม (2542) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับวิสัยทัศน์ที่ดีไว้ว่าวิสัยทัศน์ที่ดีควรมี
ลักษณะดังน้ีคือ ลึก หมายถึง มีมาตรการรองรับที่เหมาะสม ชัดเจน กว้าง หมายถึง การสร้าง  

สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การสํารวจข้อมูล วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการบริหารโรงเรียน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน 
สิ่งใหม่ ๆ กําหนดเป้าหมายและมีความยืดหยุ่นในการบริหารให้ไปสู่ความสําเร็จส่งเสริมให้คณะครูใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตือรือร้นมุ่งความเป็นเลิศทาง
วิชาการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ครูมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนายอมรับและ
เรียนรู้ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพัฒนาส่งเสริมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และ
การศึกษาต่อของคณะครู 

ความรับผิดชอบ ได้มีการกล่าวกันไว้มากมายท้ังที่เป็นทัศนะส่วนตัวที่เกิดจากประสบการณ์ 
และผลจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ จึงได้มีนักวิชาการจําแนกไว้แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ 
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ผู้บริหารที่ดีควรจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย จึงมีนักบริหาร นัก
การศึกษาได้จําแนกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้นําหน่วยงานไว้ ดังน้ี 

Stogdill (1974) ได้รวบรวมผลการวิจัยเก่ียวกับบุคลิกภาพ และพฤติกรรมผู้นําที่เหนือบุคคล
อ่ืน ดังน้ี (อภิวัฒน์ ภูไชยแสง, 2540) 

1.  มีเชาว์ปัญญาดี มีนิสัยรักการอ่าน และมีความรู้ความสามารถ 
2.  เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ 
3.  ชอบกิจกรรมและงานสังสรรค์ 
4.  มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
5.  มีความสามารถในการเข้าสังคมได้ดีและมีช่ือเสียงโด่งดัง 
6.  การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ดี และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
7.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้วิธีการทํางานและปรารถนาความสําเร็จ 
8.  มีความอดทนและเช่ือมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
9.  มีความเพียรพยายาม ปรารถนาที่จะทําดี 
10.  มีความต่ืนตัวและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
11.  สามารถติดต่อสื่อสารได้ 
12.  ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ 
Kingbuli (1975) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้ ดังน้ี (จรัส โพธิศิริ, 2523) 
1.  รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
2.  เสริมสร้างให้งานมีคุณภาพได้รับผลสูงสุด 
3.  สอนและนิเทศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
4.  ติดต่อประสานงานในองค์การเพ่ือให้งานมีคุณภาพ 
5.  เป็นผู้สั่งงานและควบคุมงาน 
สมเดช สีแสง (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึงสภาพทางอารมณ์ของ

บุคคลที่เป็นความรู้สึกด้วยตัวเองว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทํา ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบเมื่อทํา
ผิดพลาดและเต็มใจรับคําตําหนิเสมอ  

สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําวางแผน
ดําเนินการปฏิบัติงาน เปิดใจกว้างยอมรับความผิดพลาดของตนเอง นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติ 
งานของคณะครูควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง แสวงหาทรัพยากร 
มาสนับสนุนการบริหารโรงเรียน จัดระบบบริหารงานอย่างชัดเจน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน มีการประสานงานท้ังภายนอกและภายในและไม่ละเลยหรือทอดทิ้งงานในหน้าที่ของ
ตนเอง 

การตัดสินใจ (Decisiveness) ถือว่าเป็นหัวใจของการบริการหน่วยงาน นักวิชาการให้คํา
นิยามเก่ียวกับความหมายของการตัดสินใจไว้ ดังน้ี 
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Simon (1977) ได้ให้ความเห็นว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการของกิจกรราต่าง ๆ คือ 
กิจกรรมด้านเชาว์ปัญญา กิจกรรมด้านการออกแบบนําข้อมูลวิเคราะห์แนวทางที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ 
และกิจกรรมที่เก่ียวกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสมท่ีจะนําไปปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) 

Hoy และ Miskel (1982) ได้อธิบายว่าการตัดสินใจ คือ การตกลงใจที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะ
กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของนักบริหารทุกคน กระบวนการ
ตัดสินใจจะไม่สิ้นสุดลง การตัดสินใจจะดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) 

จากการศึกษาพิจารณาเก่ียวกับอุปสรรคในการตัดสินใจ มีประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ
(ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540) 

1. ปัญหาข้อที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการตัดสินใจ ได้แก่ 
 1.1  ขาดข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ 
 1.2  ขาดความรู้ในการดําเนินการ 
 1.3  ความยากลําบากในการคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า 
 1.4  นิสัยของผู้บริหาร เช่น ขอบหมกงาน ความเฉื่อยชา 
 1.5  ผู้บังคับบัญชาไมย่อมมอบอํานาจ ให้ผู้อ่ืนช่วย 
2.  สาเหตุที่ทําให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด ได้แก่ 
 2.1  ใช้เหตุผลไม่ถูกต้องเพ่ือเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใด 
 2.2  ข้อมูลไม่เพียงพอ บิดเบือนความจริง 
 2.3  ขาดเหตุผลเพราะความกลัวถูกอิทธิพลครอบงํา 
 2.4  ระมัดระวังมากเกินไป 
สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องในการตัดสินใจ

เปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาโดยการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ตัดสินใจ ตัดสินใจโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ การตัดสินใจคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดมี
การตัดสินใจใช้ความรู้ตามหลักตรรกวิทยาผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในการตัดสินใจและเต็มใจปฏิบัติตาม
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรม ยึดระเบียบกฎหมายที่กําหนดแนวทางเอาไว้ ตัดสินใจ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ลังเล ดังน้ันการที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีจึงจําเป็นที่ต้องมีภาวะผู้นําในการตัดสินใจ
ที่ดีที่สุด เพ่ือให้การบริหารงานสําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการทางบริหารที่จะส่งข่าวสารและความเข้าใจของบุคคลหน่ึง
ไปสู่อีกบุคคลหน่ึง หรือจากหน่วยงานหน่ึงไปยังอีกหน่วยงานหน่ึง เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานทํางานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การติดต่อสื่อสารบางทีก็เรียกว่า การสื่อสารสื่อข้อความ การสื่อสาร
สัมพันธ์และการติดต่อราชการ แต่ในที่น้ีจะขอใช้คําว่า การติดต่อสื่อสารการบริหารสถานศึกษาเป็นงาน
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ที่ต้องเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายต้องรับทราบนโยบายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้าใจ
ตรงกันจึงมีผู้ให้ความหมายของการตัดต่อสื่อสารไว้ ดังน้ี 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) ได้ให้ความหมาย การติดต่อสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
ความคิด ความเห็น หรือความรู้สึกระหว่างบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปนอกจากน้ันยังหมายถึง การติดต่อ 
กัน โดยการทางการพูดจา ทางจดหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในองค์การน้ัน ๆ สามารถเข้าใจกันได้ 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2540) ได้กล่าวถึงหลัก 7 ประการ ของการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อ
การส่งสาร มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

1.  มีความเช่ือถือได้ของผู้ให้ข้าวและแหล่งข่าว 
2.  มีความเหมาะสมในการใช้ภาษา ท่าทาง คําพูด ให้กลมกลืนกันกับสังคม วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ 
3.  เน้ือหาสาระจะต้องให้ประโยชน์ และนําสนใจกับผู้รับสาร 
4.  ความสม่ําเสมอและความต่อเน่ือง การสื่อสารจะได้ผลดีก็ด้วยการรู้จักทําให้สม่ําเสมอไม่

ขาด ๆ หาย ๆ และมีการส่งสารอย่างต่อเน่ือง 
5.  ช่องทางของข่าวสาร ทางผ่านที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
6.  ความสามารถของผู้รับสาร ต้องรู้ถึงความสามารถ เช่น ความรู้ นิสัย สถานที่และโอกาสก็จะ

ช่วยให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย 
7.  ความแจ่มชัด ข่าวสารที่ส่งต้องเป็นภาษาท่ีไม่กํากวม การพูด การเขียน การพิมพ์ต้อง

ชัดเจน 
สรุปว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งด้าน การพูด 

การฟัง และการเขียน ตลอดจนรู้จักใช้การสื่อสารที่ไม่ใช่คําพูด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์การ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นความดี ความงามและ
ความจริงที่มีอยู่ในตัวผู้บริหารและจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทํากิจกรรมจาก สภาพจิตที่
เป็นกุศล ดังน้ัน ผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นคนดีและประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538) ได้กล่าวไว้ว่าในส่วนของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ไม่ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องยึดถือหรือมีคุณธรรมใดบ้าง แต่ลักษณะซึ่งแสดง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีผู้บริหารมีปรากฏอยู่ใน หลักของศาสนาทุกศาสนา ระเบียบกฎหมาย คําสั่ง 
จรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการครู ซึ่งโดยสรุปแล้วผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณธรรมในเรื่อง
ต่อไปน้ีเป็นพ้ืนฐาน คือ 

1.  มีเมตตา กรุณา ต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
2.  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3.  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
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4.  มีความยุติธรรม มีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสมํ่าเสมอ 
5.  มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน 
6.  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
7.  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้อ่ืน 
8.  มองโลกในแง่ดี 
9.  ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
คุณธรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นความคาดหวัง ทั้งของทาง

ราชการและสังคมที่จะได้เห็นข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ฐานะ “ครู” ด้วยแล้วก็ย่ิงได้รับการคาดหวังไว้ในระดับสูงกว่าข้าราชการในตําแหน่งอ่ืนเพราะต้องดํารง
ตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งที่เป็นทั้งครูและผู้บังคับบัญชา จึงจําเป็นต้องเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติทั้งใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและหน้าที่การงานแก่ผู้ร่วมงาน และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ “ครองตน 
ครองคน และครองงาน” อันเป็นหนทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นํา 

ประคอง รัศมีแก้ว (2551) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2 ) การครองตนของ
ผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร ซึ่งอธิบาย 
ได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารเป็นสภาพของความสามารถในการอดทน อดกลั้นต่อความ 
รู้สึกที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัส การคอรงตนของผู้บริหาร เป็นการประคับประคองชีวิตของตนเอง
ให้ก้าวผ่านพ้นสิ่งที่เป็นปัญหา และอุปสรรคท่ีเข้ามาขัดขวางการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว และ  
ชีวิตในงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คือ ศักยภาพ สมรรถภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดําเนินสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ และบุคลิกภาพของ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นสภาพโดยรวมของผู้บริหาร ทั้งบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม
จริยธรรม และบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ภายนอก
ของบุคคลทั้งหมด 

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารมืออาชีพ ได้แก่ การวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถการตัดสินใจ มีความ สามารถ
ในการติดต่อสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร มีความสามรถใน
การครองตนของผู้บริหาร มีความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
กับการเป็นผู้บริหาร และสามารถสรุปองค์ประกอบของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึด
ตามแนวคิดของ ประคอง รัศมีแก้ว (2551) ซึ่งมีคุณลักษณะ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความฉลาดทาง
อารมณ์ 2) การครองตน 3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 4) บุคลิกภาพ ซึ่งได้มีนักการศึกษา
และนักวิชาการได้ให้ความหมายและกล่าวไว้ดังน้ี 
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1. ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนช่วยให้มนุษย์คิด ได้อย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับความ 

คิดอ่านมากขึ้น (วีระวัฒน์ ปันตินามัย, 2544, หน้า 34-35) อารมณ์เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์นอกเหนือไปจากระดับสติปัญญา เป็นแหล่งของพลังงานจิตที่สําคัญ ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ 
เช่ือกันว่าความสําเร็จในชีวิตของมนุษย์ เกิดจากความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่ความซื่อสัตย์ ความไว้ 
วางใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนและความม่ันคงทางอารมณ์ รวมเรียกว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ (กวีกาญน์ พุฒพิมพ์, 2552, หน้า 8) นักวิชาการได้ให้ความหมายและกล่าวถึงความลาดทาง
อารมณ์ไว้ดังน้ี 

กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 1) ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า หมายถึง ความ 
สามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข และ Mayer, 
Salovey & Caruso, 2002 อ้างถึงใน นิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554 กล่าวไว้ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์ 
” (Emotional intelligence หรือ Emotional quotien) หมายถึง ความสามารถที่จะใช้อารมณ์อย่าง
มีเหตุผล คือ การรวบรวมความคิดเพ่ือการเข้าใจอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ ในขณะที่ ทศพร 
ประเสริฐสุข (2543, หน้า 27) ได้รวบรวมและสรุปความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น
ลักษณะหน่ึงของบุคคลที่ตระหนักถึงความรู้สึก ความคิดและควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน
ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถให้กําลัง 
ใจตนเองในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไม่คับข้องใจรู้จักขจัดความเครียดได้ สามารถ
ช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข จนประสบความสําเร็จใน
การเรียน ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จในชีวิต  

เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2552, หน้า 80) ได้สรุปความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า
หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ของบุคคลที่จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ประสบ
ความสําเร็จ และมีความสุขซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบไปด้วย ความดี เป็น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมส่วนรวมความเก่งเป้นความสามารถท่ีรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจที่สามารถจะตัดสอนใจได้ แก้ 
ปัญหาและสามารถแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน และความสุขเป็น
ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขความภูมิใจในตนเองในชีวิตของตนเองและมีความสงบสุข
ทางใจ อย่างประสบความสําเร็จ กวีกาญจน์ พุฒพิมพ์ (2552, หน้า 12) ได้รวบรวม และสรุปความ 
หมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ความสามารถในการรู้จักอารมณ์ตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เขาใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความสามารถ
ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนจนกระทั้งทําให้ตนเองประสบผลสําเร็จใน
ชีวิต ในขณะที่ สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2552) อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความ 
สามารถในการรับรู้และความคุมในอารมณ์และเข้าใจในอารมณ์ของคนอ่ืน เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
เป็นผู้ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย ตามกาลเทศะ ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์
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ดี สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และ วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 48) ได้กล่าวว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีแสดงออกโดยควบคุมอารมณ์ได้ จิตใจมั่นคง เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน เข้าใจ
ผู้ร่วมงาน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความหนักแน่น สร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความยืดหยุ่นสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สุภาพ ถ่อมตน โอบ
อ้อมอารี เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักใช้อํานาจในทางที่ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักใช้คน 

จากท่ีมีนักวิชาการ ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถสรุปได้ว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ของบุคคลที่จะช่วยให้การดําเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ของตนเองที่เป็นอยู่  
มีการแสดงออกโดยควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อ่ืน และมีจิตใจที่มั่นคง 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
กรมสุขภาพจิต (2544, หน้า 2-3) ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้านดังน้ี 
1. ความดี หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็น

ใจผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.1  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง หมายถึง การรู้

อารมณ์และความต้องการของตนเองมีการควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ และมีการแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

 1.2  การเห็นอกเห็นใจของผู้อ่ืน หมายถึง การใส่ใจผู้อ่ืน การเข้าใจและการยอมรับผู้อ่ืน 
และการแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 

 1.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง การรู้จักการให้ รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย และเห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม 

2. ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจได้แก้ 
ปัญหาและแสดงออกไดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 2.1  ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง หมายถึง การรู้จักศักยภาพของ
ตนเอง การสร้างขวัญและกําลังใจให้ตนเองได้ และการมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 

 2.2  ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง การรับรู้และเข้าใจปัญหา การมี
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและความยืดหยุ่น 

 2.3  การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน หมายถึง การรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน การกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม การแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างมีเป็นสุข มีความภูมิใจในชีวิต
ตนเอง และมีความสงบสุขทางใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1  ความภูมิใจในตนเอง หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการเช่ือมั่นในตนเอง 
 3.2  ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง การรู้จักมองโลกในแง่ดีการมีอารมณ์ขัน การพึงพอใจ

ในสั่งที่ตนเองมีอยู่ 
 3.3  ความสงบทางใจ หมายถึง การมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขการรู้จักผ่อนคลายและมี

ความสงบทางจิตใจ 
ทศพร ประเสริฐสุข (2542, หน้า 29-30) ได้สรุปองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

ตามแนวคิดของสโลเวย์ และเมเยอร์ และของโกเมเยอร์และของโกลแมนได้ 5 องค์ประกอบใหญ่  
ดังน้ี 1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self awareness) หรือ (Knowing one’s emotion) เป็นความ 
สามารถที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ ของตนเองได้ตามความจริง สามารถ
ประเมินตนเองได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมามีความเช่ือมั่นรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเป็น คนซื่อตรง  
พูดแล้วรักษาคําพูด มีจรรยาบรรณ มีสติ เข้าใจตนเอง 2) การบริหารการจัดการกับอารมณ์ของตน 
(Managing emotion) หรืออาจเรียกว่า การกําหนดตนเอง (Self- Regulation) เป้นความสารถที่จะ
จัดการอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(Self-control) เป็นคนที่น่าไว้วางใจ (Trustworthiness) มีคุณธรรม (Conscientiousness) มีความ 
สามารถในการปรับตัว และมีความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิต (Innovation) 3) การจูงใจตนเอง (Motivation one’s self) เป็นความสามารถท่ีจะจูงใจตนเอง 
ที่เรียกว่าจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement motive) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation motive) มองโลก
ในแง่ดี สามารถนําเอาอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมาสร้างพลังในการกระทําสิ่งต่าง ๆ และเป็นพลัง 
ในการให้กําลังใจตนเองในการคิดและการทําอย่างสร้างสรรค์ 4) การรู้จักและสังเกตความรู้สึกของ 
ผู้อ่ืน (Recognizing emotion in other) หมายถึงความสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 
มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรามีจิตบริการ (Service orientation) สามารถแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 5) การดําเนินการด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Handling relationships)  
ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นทักษะความสังคม (Social Skill) เป็นความสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของผู้อ่ืน 
เป็นทักษะทางสังคมที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นผู้นํา ความสามารถ 
ลักษณะน้ีจะประกอบไปด้วยการส่ือสารที่ดี (Communication) การบริหารความขัดแย้ง (Conflict 
management) 

สินสุรกุล เจนอบรม (2542, หน้า 20) กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์ มีองค์ประกอบสําคัญ
คือ 1) ความระมัดระวังอารมณ์ของตนเองสามารถท่ีจะบอกถึงความรู้สึกอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ
คอยระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้น 2) จะต้องเรียนรู้อารมณ์ของตนเอง สามารถที่จะบอกถึง
ความรู้สึกของตนเอง และของบุคคลอ่ืนในลักษณะต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะวิเคราะห์อารมณ์ และความ 
รู้สึกของตนเองได้ อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 3) ความสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกโดย
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สามารถตัดสินใจได้ว่า จะใช้ วิธีการใดในการควบคุมอารมณ์น้ัน รวมไปถึงความสามารถที่จะเป็นแบบ 
อย่างแก่ผู้อ่ืนในเร่ืองการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกน้ัน ๆ ได้ 4) ความสามารถที่จะจัดการและ
รับผิดชอบถึงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองโดยแรงจูงใจและความสุขของตนเอง 

วีระวัฒน์ ปันนิติมัย (2544, หน้า 143-144 อ้างถึงใน อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ, 2553, หน้า 
28) กล่าวว่า ผู้ที่มีทัศนะของผู้รู้ ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.  แสดงความรู้สึกของตนเองออกมาได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา 
2.  ไม่ถูกครอบงําโดยความรู้สึกในทางลบต่าง ๆ  
3  สามารถอ่านภาษาท่าทางในการสื่อสารได้ดี 
4  สามารถผสานเหตุผล ความจริง ความรู้สึกและสามัญสํานึกได้อย่างสมดุล 
5.  พึงพาตนเองได้ ใช้เหตุผลในทางจริยธรรม 
6.  สร้างแรงจูงใจที่ดีให้เกิดในตนเองได้ 
7.  สามารถนําภาวะอารมณ์ของตนกลับสู่ภาวะปกติได้ 
8.  มองโลกในแง่ดี ไม่ยอมแพกับอุปสรรคหรือปัญหา 
9.  สนใจให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้อ่ืน 
10.  ไม่ถูกครอบงําจากความกลัวและวิตกกังวล 
11.  สามารถระบุความรู้สึกหรือสภาวะอารมณ์ทางลบที่เกิด 
12.  มองหาแง่มุมที่ดีจากภาวะอารมณ์ในทางลบ 
13.  ชีวิตไม่ถูกช้ีนําทางอํานาจ ความรํ่ารวย เกียรติศักด์ิ ตําแหน่ง ช่ือเสียง หรือการได้รับการ

ยอมรับ 
14.  กล้าเผยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ไม่พยายามสอดแทรกความคิดไว้ในความรู้สึกของ

ตนเอง 
15. มองแง่มุมที่ดีจากภาวะอารมณ์ในทางลบหรือสถานการณ์อันเลวร้าย 
16. แยกแยะสิ่งที่เป็นความคิดออกจากความรู้สึก 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 52) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ลักษณะเฉพาะ หรือ

ความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกโดย ความคุมอารมณ์ได้ จิตใจมั่นคง เป็น
กัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้ร่วมงาน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความหนักแน่น สร้างขวัญกําลัง 
ใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความยืดหยุ่น สร้างความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ สุภาพ ถ่อมตน โอบอ้อมอารี เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักใช้อํานาจในทางท่ีถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักเลือกใช้คน 

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา จะเห็นได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความ 
สําคัญต่อผู้บริหาร ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นกรอบในการวัด คือ ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่าง ๆ 
ความอดทนต่อความกดดันทางใจ แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นมิตรกับ
ผู้ร่วมงาน เป็นนักประชาธิปไตย มุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคี มีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์
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ส่วนตน ตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ อย่างมีเหตุผล มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วมงานมีการ
ใช้อํานาจในฐานะผู้บริหาร สร้างบรรยากาศที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทํางาน มีการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ปรับความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย
ความมีสติ และมีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 

2. การครองตน 
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร (2550, หน้า 14) กล่าวว่า การครองตนเป็นศิลปะในการดําเนิน

ชีวิตไปอย่างราบร่ืนไม่ติดขัด ต้ังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จ
ในชีวิต องอาจ เหลืองอ่อน (2547, หน้า 34) การครองตนเป็นการฝึกกาย วาจาและใจให้ดีงาม บุคคล
ควรถือปฏิบัติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไป บุคคลที่ต้องทํางานกับคนจํานวนมาก ในการทํางาน
จะมีความสุขได้ทั้งตนเองและเพ่ือนร่วมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้
เกิดคุณงามความดีขึ้นแก่ตน ไม่มีมลทินมัวหมอง และทํางานด้วยความถูกต้องมีความรู้ มีความทันสมัย 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนนําความรู้เก่ียวกับจริยธรรมและคุณธรรมไปปรับใช้ในการครองตน 
และ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 12) บุคคลที่ต้องทํางานกับ 
คนจํานวนมาก การทํางานจะมีความสุขทั้งตนเองและเพ่ือนร่วมงาน อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพของงาน 
การจะเป็นเช่นน้ีได้บุคคลจะต้องมีความรู้และนําความรู้เก่ียวกับคุณธรรมครองตนไปปรับใช้ในการด
ดําเนินชีวิต  

นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึง การครองตนของผู้บริหารไว้ ดังน้ี 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 53) การครองตนของผู้บริหารสานศึกษา หมายถึง ลักษณะ 

เฉพาะหรือความสามารถประจําของผู้นําที่ แสดงออกโดยขยัน อดทน อุทิศเวลาให้แก่งานมีจิตสํานึก 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตนเอง มีความตระหนัก และกระตือรือร้นในการพัฒนา
โรงเรียน เป็นผู้รักษาระเบียบวินัย มีอุดมการณ์ เช่ือมั่นในตนเอง มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ สุภัสสร 
รองแหยม (2552, หน้า 36) ได้สรุปว่าการครองตนมีความสําคัญ เพราะเป็นการฝึกกาย วาจา และใจ
ให้ต้ังอยู่ในทางที่ถูกต้อง ดีงาม อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต บุคคลที่ต้องทํางานกับ
คนเป็นจํานวนมาก การทํางานจะมีความสุขทั้งตนเองและเพ่ือนร่วมงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของ
งาน การจะเป็นเช่นน้ีได้บุคคลต้องมีความรู้ และนําความรู้เรื่องคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
พระเทพดิลก (2551) ได้ให้ทรรศนะของการครองตนว่า คําว่า ตน โดยความหมายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือกายและจิต แต่ทางพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับจิตเป็นพิเศษ เพราะจิตใจสามารถพัฒนาให้สูงขึ้น
ได้ โดยทั่วไปคนหมักให้ความสําคัญกับทางร่างกาย มีการบํารุงรักษา มีการบริหารร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ 
โดยไม่คํานึงถึงจิตใจ ทั้ง ๆ ที่ใจมีความสําคัญย่ิง แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความจริงที่ว่าสัตว์โลกทั้ง 
หลายอยู่ได้ด้วยอาหาร แต่ถือว่าเป็นประเด็นรองลงมาและความต้องการทางร่างกายมีข้อจํากัดในตัว 
มันเอง ส่วนจิตใจนั้นได้มีการศึกษา พัฒนาไว้โดยนัยต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงความสะอาด สงบ และความ
สว่าง ตามหลักศีล สมาธิและปัญญาตามลําดับ ในขั้นปฏิบัติก็เริ่มที่ตนเองก่อน โดยใช้หลักเดียวกับที่
บุคคล กระทําต่อร่างกาย คือบํารุง บําบัด รักษาและป้องกัน การท่ีบุคคลจะครองตนได้ หมายถึงอาศัย



72 

ความสํานึกที่เห็นคุณค่าของตน และพยายามรักษาตนเองไว้ให้ดี มีการเตือนตนด้วยตน และพิจารณา
ตรวจสอบตนด้วยตนในขณะที่ สุเนตร ทองคํา (2544, หน้า 6) กล่าวว่าพฤติกรรมในการครองตน 
หมายถึง การกระทํารวมทั้งท่าทีที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออกมา ให้ผู้อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ ใน
เรื่องของกริยาท่าทาง ซึ่งไปในทางที่ถูกต้อง บุญชู แสงสุข (2544, หน้า 43) กล่าวว่า การครองตน 
หมายถึง การมีหลักหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้เกิดคุณงามความดี
ขึ้นแก่ตน ไม่มีมลทันมัวหมองและทํางานด้วยความถูกต้อง  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การครองตนของผู้บริหารสานศึกษา หมายถึง การกระทํารวมทั้งท่าที
ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออกมา ให้ผู้อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งการครองตนมีความสําคัญ เพราะ
เป็นการฝึกกาย วาจา และใจให้ต้ังอยู่ในทางที่ถูกต้อง ดีงาม อันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จ 
ในชีวิต 

ลักษณะการครองตน 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงลักษณะการครองตนของผู้บริหาร ไว้ดังน้ี 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 55) ได้กล่าวว่า การครองตนของผู้บริหารมีความสําคัญอย่าง

มากในการบริหารองค์กร โดยมีปัจจัยที่ทําให้การทํางานบรรลุผลสําเร็จ คือ การครองตน ประกอบไป
ด้วย การแสดงออกโดยขยัน อดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน มีจิตสํานึกมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา 
มีวินัยในตนเอง มีความตระหนัก และกระตือรือร้นในการพัฒนาโรงเรียน เป็นผู้รักษาระเบียบวินัย มี
อุดมการณ์ เช่ือมั่นในตนเอง มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ 

เกษม วัฒนชัย (2551, หน้า 20) กล่าวว่าหลักและแนวทางปฏิบัติในการครองตน คือ หลักการ
ครองชีวิตของคฤหัสถ์ คือการปฏิบัติตาม ฆราวาสธรรม 4 ประกอบไปด้วย 

1. สัจจะ มีสองความหมาย ความหมายแรก คือ ความจริง ส่วนความหมายที่สองคือ การใช้
ชีวิตโดยยึดหลักความจริง ได้แก่ การเป็นคนถือหลักความจริงเป็นหลักธรรมสําหรับคิด พูด และกระทํา 
เรียกว่าเป็นคนจริง คนซื่อสัตย์ ซื่อตรง รวมทั้งการใช้ความจริงเป็นหลัก ในการกําหนดความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนเรียกว่าเป้นความจริงใจ พูดจริงและทําจริง 

2. ทมะ มีสองความหมายเช่นกัน ความหมายแรกคือการฝึกใจตนเอง หรือข่มใจตนเองไม่ให้
เป็นทาสของกิเลส ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เรียกว่า ฝึกใจตนเอง ฝึกนิสัย ตนเอง จนสามารถควบคุมใจ 
ควบคุมวาจา และควบคุมการกระทําให้เป็นไปในสิ่งที่ดีที่ควร อีกความหมายหน่ึง หมายถึง การแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง และการปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ทมะมีจุดมุ่งหมายที่ทํา
ให้เกิดปัญญา 

3. ขันติ เป็นความอดทนที่ขยันด้วยความเพียร โดยม่งมั่นอยู่ที่จุดหมายของงาน ไม่ท้อถ้อย 
หนักเอาเบาสู้ ไม่หว่ันไหว แต่เป็นคนแข็งแกร่ง ทนทานต่ออุปสรรค จนสุดท้ายไปถึงซึ่งความสําเร็จของ
งาน หรือความสําเร็จในแต่ละช่วงของชีวิต 
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4. จาคะ เป็นคนใจกกว้างพร้อมรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน 
เป็นคนเอาแต่ใจ แต่พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเผื่อแผ่ เสียสละแม้ความสุขสบายของตน หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน 

พระเทพดิลก (2551, หน้า 18) กล่าวว่าลักษณะการครองตน คือบุคคลผู้ปรารถนาความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตจะต้องทราบอุปกรณ์อันเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลด่ังที่ตนเน้นหมาย ซึ่งในที่น้ีได้
ให้หลักไว้ 4 เรื่องดังน้ี 

1. พาหุสัจจะ คือ การศึกษาและการสดับรับฟัง ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 สุตะ ได้แก่ การฟังมาก หรือเปรียบเทียบกับปัจจุบัน คือมีประสบการณ์ตรงน่ันแล ใคร

ฟังมากรู้มากก็ได้เปรียบ เพราะสามารถนําประสบการณ์หรือการได้ยินน้ัน ๆ มาปรับใช้ในงานได้มาก 
กว่าผู้อ่ืน 

 1.2 ธดา หรือการทรงไว้ซึ่งประสบการณ์น้ัน ๆ หมายถึง เมื่อได้ฟังหรือมีประสบการณ์น้ัน
แล้ว สามารถทรงจําไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อมาได้ ไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไปเลย 

 1.3 วจสาปรฐิตา คือการสั่งสมด้วยวาจาหรือท่องได้ เพราะกฎเกณฑ์ทฤษฎีที่สําคัญบาง 
อย่าง น้ันจําเป็นต้องจําเอาไว้มิให้ผิดพลาด 

 1.4 จินตามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณา หมายถึง การนําเอาประสบ 
การณ์ทั้งสามอย่างที่ได้รู้ได้ยินมาตามที่กล่าวมาข้างต้นมาพิเคราะห์พิจารณา สามารถเข้าใจอย่างแจ่ม
แจ้งในเร่ืองเหล่าน้ันด้วยจิตใจของตนเป็นความรู้ความเข้าใจของตนที่จะนําไปใช้ได้ด้วยตนเองหรือนํา 
ไปอบรมแนะนําบุคคลอ่ืน 

2. ความฉลาดในศิลปะพระพุทธเจ้าได้จําแนกวิชาและศิลปะไว้ว่า วิชาคือการศึกษาในทางโลก
ไม่ว่าจะด้วยวิชาอะไรก็ตามส่วนศิลปะถือเป็นอุบายในการดําเนินชีวิตและเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
ของตนให้สูงขึ้น ข้อสําคัญบุคคลจะประกอบอชีพใดก็ตาม จําเป็นจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในศิลปะ
อย่างใดอย่างหน่ึง และให้รู้จริงและสามารถทําได้อย่างคํากล่าวที่ว่า “รู้อะไรให้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว 
แต่ให้เช่ียวชาญเถิดจะเกิดผล” 

3. การมีวินัยในตนเอง คือสามารถควบคุมตนเองได้ ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเง่ือนไข กติกาทาง
สังคม เข้าไปควบคุมหรือบังคับบัญชา เป้นความสําเหนียกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล จนสามารถ
แยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรบาปบุญ คุณโทษ อะไรควรประพฤติ ปฏิบัติ อะไรควรละเว้น 
เหล่าน้ี สามารถปฏิบัติและควบคุมตนเองได้ โยไม่ต้องให้ใครช้ีน้ิวสั่งการ ซึ่งการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น
ภายในตนเอง ก็คือการเสริมสร้างคุณธรรม ในเรื่อง หิริและโอตัปปะ หรือความเกรงกลัวและละอายต่อ
บาป ให้บังเกิดในจิตใจน่ันเองเพราะคนที่มีหิริโอตัปปะเป็นเคร่ืองควบคุมจิตใจ จะเป็นผู้ที่ไม่กระทําผิด
บาป หรืออกุศลทั้งหลาย ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

4. การกล่าววาจา เป็นสุภาษิต หรือปิยวาจา น่ันก็คือการพูดดี พูดงาม และพูดมีประโยชน์
น่ันเอง 
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พระมหาบุญมี ปัญญาวชิโร (2550, หน้า 8) กล่าวว่า การดําเนินชีวิต ให้ได้ผลดีมีความสุข
ต้องรู้จักครองชีวิตตนเองให้ดี เพราะหากไม่รู้จักครองตนให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ก็อาจจําให้การ
ดําเนินชีวิตผิดพลาด ผิดทาง หลงไปทําสิ่งที่เห็นอันตราย ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ ซึ่งมีหลักในการครอง
ตน ดังน้ี 1) ครองตนต้องเข้าใจความคิด 2) ครองตนรู้จักแก้ปัญหา 3) ครองตนต้องรู้จักธรรมมีสัมมา  
4) ครองตนด้วยปัญญาไม่งมงาย 5) ครองตนต้องครองใจให้พ้นผิด 6) ครองตนมีความคิดมีจุดหมาย  
7) ครองตนต้องละอาย 8) ครองตนจุดมุ่งหมายต้องสร้างความดี 9) ครองตนให้ฝึกฝนดีเลิศ 10) ครอง
ตนต้องมีศักด์ิศรี 11) ครองตนต้องรู้จักถนอมตนเป็นคนดี 12) ครองตนให้ดีต้องรู้จักพอ 

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา จะเห็นได้ว่า ลักษณะการครองตนของผู้บริหาร 
คือ การนําหลักหรือแนวทางการปฏิบัติในการครองตน ตามหลักธรรม ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งประกอบด้วย 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ การครองตนของผู้บริหารมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารองค์กรให้บรรลุ 
ผลสําเร็จ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของการครองตนไว้ดังน้ี การดําเนินชีวิต ตระหนักในภารกิจ
ด้านการบริหารงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตน มีความ
มุ่งมั่นในการทํางาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  

3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 56) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาว่าหมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือความสามารถประจําตัวผู้นําของผู้บริหารที่แสดงออกโดย มี
ความคิดริเริ่มและรอบรู้ สร้างสรรค์ มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีประสบการณ์ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมาน พงษ์จํานง (2547) ได้สรุปคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ว่าหมายถึง การมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบได้แก่ ความรู้ในขอบข่ายบริหารงาน
โรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการวางแผน การประเมิน ประเมินโครงการและการประเมินผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นผู้นําทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
ความรู้ความสามารถในหลักวิชาการบริหารและการจัดการ ความรู้ในหลักจิตวิทยาการทํางานร่วมกับ
คนอ่ืน และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาความรู้ในบริบททางการบริหาร
การศึกษา ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น มีความรู้ในเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ตลอดจนมีความรู้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในขณะที่ จําลอง นักฟ้อน (2545, 
หน้า 2-3) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจะต้องตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

จากคํากล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง ผู้นําที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะหรือ
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ความสามารถประจําตัวผู้นําที่แสดงออกโดยมาให้เห็น เช่น มีความรู้ความสามารถในการวางแผน การ
ประเมิน มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีความจําเป็นอย่างย่ิงจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการบริหาร

จัดการเป็นผู้นําในการปฏิบัติและสามารถสอนงานบุคลากรใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตามให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีนักวิชาการ
ศึกษาได้ให้แนวคิดไว้ดังน้ี 

วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 63) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ควรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ในด้านความคิดริเริ่มและรอบรู้ สร้างสรรค์มีสติปัญญา 
เฉลียวฉลาดมีประสบการณ์ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการตัดสินใจ และคิด
วิเคราะห์ พิจารณาเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิรักษ์ ทองจรัส (2550, หน้า 46-47) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ด้าน คุณลักษณะทางวิชาชีพ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติ 
งานในหน้าที่ 2) ด้านทักษะและความสามารถในการบริหารงาน ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่มีนักวิชา 
การหลาย ๆ ท่านได้เสนอไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารงาน เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน พัฒนางาน
ในโรงเรียน สอดคล้องกับการปฏิรูป การศึกษา การบริหารตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ผู้บริหารต้องมีความรู้ และความเข้าใจในเร่ืองน้ีประกอบด้วยการบริหารด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1 ด้านวิชาการหรือหลักสูตร 
1.2 ด้านการบริหารและงบประมาณ 
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
1.4 ด้านบริหารทั่วไป 
นอกจากน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 17-20) ได้กําหนดว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติการกับเรื่องต่าง ๆ เหล่าน้ี ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดผลดีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ น้ี ได้แก่  

1. ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและการจัดต้ังหน่วยงาน และสถานศึกษา
และทบทวนภารกิจของสถานศึกษา 

2. ศึกษาแนวโน้ม การพัฒนาของสังคม ชุมชน และความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา
และพัฒนานักเรียน 

3. ศึกษาหลักสูตรและแนวจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. สื่อสารเป้าหมายของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียว 

ข้องทราบ และเข้าใจชัดเจนตรงกัน 
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5. กําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
6. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภาระงาน และยุทธศาสตร์ที่จะนําสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย

ที่กําหนดไว้ 
7. นําวัตถุประสงค์ นโยบาย ภาระงาน และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นระบบ 
8. กํากับดูแลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
9. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้

ได้ผลดีย่ิงขึ้น มีประสิทธิภาพอย่างขึ้น 
10. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในสานศึกษา 
11. บริหาร บริการ และกํากับ การนําหลักสูตรมาสู่การจัดการเรียน 
12. จัดทํามาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา 
13. กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
14. ติดตามก้าวหน้าของนักเรียน 
15. นิเทศและพัฒนาคณะครูในสถานศึกษา ให้ตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นของ

อาชีพครูที่มีความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความรู้ 
ความสามารถที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเสมอและสอดคล้อง
กับพัฒนาการความต้องการและความสนใจของนักเรียนย่ิงขึ้น มีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ
ในวิชาชีพ 

16. ส่งเสริมให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินผลตนเอง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติตน และการจัดการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้นอยู่เสมอ 

17. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
ระหว่างครูกับครู และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

18. สร้างแรงจูงใจในการทํางาน และการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 
19. เพ่ิมพลังอํานาจและเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้แก่คณะครูและบุคากรในโรงเรียน 
20. บริหารและจัดการโดยมุ่งประโยชน์ของนักเรียนและของส่วนรวม ชุมชน และประเทศชาติ

เป็นสําคัญ 
21. ริเริ่มสร้างสรรค์และนําแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนางาน 
22. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดสถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการให้

มากขึ้น 
2. ทักษะและความสามารถในการบริหารงาน ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถในการดําเนิน 

งานให้เกิดผลดีน้ัน จักรพรรดิ วะทา (2538 : 18-19) ได้กล่าวไว้ว่า ต้องประกอบด้วยทักษะและความ 
สามารถ ดังน้ี 

 1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 2. เป็นนักคิด นักอ่าน และนักฟังที่ดี 
 3. รู้แนวทางที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับตัวได้ 
 4. มองการณ์ไกลและสามารถคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ 
 5. มีเจตคติที่ดีต่อการนําเคร่ืองมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน 
 6. มีความสามารถในการดําเนินงานให้มีข้อมูลทุก ๆ ด้านทั้งที่เป็นแนวคิด ปัญหา และความ 

ต้องการ และความสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 7. มีความสามารถในการแก้ปัญหา และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยยึดประโย

ชนท้องถิ่น หรือส่วนรวมเป็นเป้าหมาย 
 8. มีความสามารถในการประสานงาน สร้างความร่วมมือและระดมสรรพกําลัง ตลอดจน

ทรัพยากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 9. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีทั้งการพูดและการเขียน 
 10. มีความสามารถในเชิงริเริ่มพัฒนา และปรับปรุงงานตลอดจนแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ มา

ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 11. มีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 12. มีความสามารถในการดําเนินการประชุม 
 13. มีความสามารถในการนําหลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 14. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ โดยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดําเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้วิธีการ และสามารถหาหนทางที่จะดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างแท้จริง 
 15. มีความสามารถในการเลือกดําเนินงานท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้ 
 16. มีความสามารถ และทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 17. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
 18. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน 
 19. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานได้ 
ประมวล ชิวงษ์ (2547, หน้า 7) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารของ

ผู้บริหารไว้ดังน้ี 
1.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
3.  ยึดมั่นในหลักการมากกว่าบุคคล 
4.  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
5.  มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน 
6.  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการอสอน 
7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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8.  สามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน 
9.  จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม 
10.  นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
11.  จัดระบบเอกสาร สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
กรมวิชาการ (2545, หน้า 37) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความสามารถในการ

บริหารงานคือ 
1.  มีความสามารถในการจัดการ 
2.  มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
3.  มีนิสัยรักการทํางาน มีความปรารถนาให้งานที่ทําก้าวหน้า 
4.  มีความริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ  
5.  สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน 
6.  ศึกษาค้นคว้าวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
7.  รู้จักวิธีทํางานให้สําเร็จ 
8.  มีความเช่ือมั่นต่อตนเอง 
9.  ต่ืนตัวและเข้าใจสถานการณ์ สามารถปรับตัวได้ 
10. ให้ความร่วมมือ มีใจกว้าง 
11. มีความสามารถในการพูดกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 
12. เข้มแข็ง เช่ียวชาญ รู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
13. มีความเป็นเลิศทางปัญญา 
14. ทํางานอย่างมีคุณภาพ 
15. ให้ความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน 
16. มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ดิเรก พรสีมา (2543 อ้างใน พีระ รัตนวิจิตร, 2544, หน้า 8) ให้แนวคิดเก่ียวกับความรู้ความ 

สามารถของคนเราว่ามีอยู่หลายด้านและเกิดขึ้นมานานแล้วแต่มิได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง Howard 
Gardner (1983) กล่าวว่ามนุษย์เกิดมาพร้อม ๆ กับความสามารถท่ีหลากหลาย แต่ละคนมีความสามารถ 
ต่างกันมีความคิดต่างกัน นอกจากน้ีการ์ดเนอร์ยังกล่าวถึงความหลากหลายของปัญญาหรือที่เรียกว่า 
พหุปัญญาในหนังสือ Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences ไว้ว่า สติปัญญา 
(Intelligences) หมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือการ สร้างผลงาน
ต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งความสามารถในการตั้งปัญหา
เพ่ือจะหาคําตอบและเพ่ิมพูนความรู้ บนพ้ืนฐานความเช่ือที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) สติปัญญาของ
บุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษา และคณิตศาสตร์เท่าน้ัน แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 
ประเภทด้วยกัน ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่าน้ี คนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านที่แตก 
ต่างไปจากคนอ่ืน และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่ผสมผสานกันออกมา ทํา
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ให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 2) สติปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่
ระดับที่ตนมีตอนเกิด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ในความคิดของ 
Gardner น้ัน สติปัญญาของบุคคลประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาในสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามธรรมชาติและตามบริบททางวัฒนธรรมของบุคคลนั้น 
ความสามารถในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม ความสามารถใน
การแสวงหาหรือต้ังปัญหาเพ่ือหาคําตอบและเพ่ิมพูนความรู้ 

จําลอง นักฟ้อน (2543, หน้า 2-3) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหารไว้ 8 ประการ ได้แก่ 

1. ความรู้ความสามารถในเชิงวางแผน กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถในการกําหนดเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ การควบคุมและติดตามงาน การจัดระบบงานและการประเมินผล 

2.  มีความรู้ความสามารถในเชิงผู้นํา กล่าวคือ มีทักษะและความรู้เรื่องกําหนดวิสัยทัศน์ การมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริหารเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ การบริหารคนเป็นต้น 

3. ความรู้ความสามารถในการเป็นนักการจัดการ คือ การระดมทรัพยากร ทั้งมวลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารอย่างสูงสุด 

4.  ความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสาะแสวงหาความรู้ นวัตกรรมและ
รูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 

5.  การเป็นนักประสานงานและประสานประโยชน์ เช่น มีความรู้ความสามารถในการประสาน 
งานการแระชุม การบริหารงานในเชิงคณะกรรมการเป็นต้น 

6.  มีความรู้ความสามารถในเชิงสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความรู้ทักษะในการใช้ภาษา 
นอกเหนือจากภาษาไทยแล้วจะต้องรู้ภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ และใช้งานได้เป็นอย่างดี 

7.  มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้ Word และ Program ต่าง ๆ การใช้ Internet และ OA/IT ทุกประเภท เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานและการศึกษาข้อมูลข่าวสาร 

8.  เป็นผู้มีพลังและศักยภาพที่จะนํามาในการปฏิบัติงานอย่างไม่จํากัด ซึ่งจะนํามาสู่การทุ่มเท 
การระดมกําลังความคิด กําลังกายและกําลังใจสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

สํานักคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 6) ได้กําหนดมาตรฐานเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเก่ียวกับความรู้ ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ได้ดังน้ี 1) มีความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) มีความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา 4) มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานของกรม กระทรวงเจ้าสังกัด 5) มีความ 
รู้ความเข้าในนโยบายของรัฐ ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จากแนวคิดของวิชาการและนักการศึกษา จะเห็นได้ว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารองค์การให้บรรลุผลสําเร็จ ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกําหนด
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กรอบการวัด ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไว้ดังน้ี มีทักษะมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 
มีลักษณะเฉพาะหรือความสามารถประจําตัวผู้นําที่แสดงออกโดยมาให้เห็น เช่น มีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผน การประเมิน มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

4. บุคลิกภาพ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปความหมายของบุคลิกภาพ ตามทัศนะของนักการศึกษาไว้ดังน้ี 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 65) กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 

ลักษณะที่สําคัญในตัวบุคคลได้แก่รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง อัธยาศัย ที่สั่งสมและปฏิบัติมานานจนส่งผล
และหล่อหลอมให้เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยเฉพาะตัวที่แสดงออกมา ให้ผู้อ่ืน เกิดความเลื่อมใส 
ศรัทธา เป็นภาพลักษณ์ที่พร้อมที่จะแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้าภายนอก 

Shiffman & Kanuk (2004, pp. 120-121) กล่าวว่า บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง 
คุณลักษณะด้านจิตวิทยาภายใน และลักษณะภายนอกของบุคคลที่กําหนด และสะท้อนถึงวิธีการท่ี
บุคคลน้ัน ๆ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลอ่ืนจะรับรู้และตอบสนองได้ โดยบุคลิกภาพมีลักษณะ
สําคัญดังน้ี 1) บุคลิกภาพสะท้อนความแตกต่างของบุคคล เน่ืองจากลักษณะด้านจิตใจเป็นตัวกําหนด
บุคลิกที่แสดงออกมา ดังน้ันความแตกต่างของบุคลิกภาพสามารถสะท้อนความแตกต่างในจิตใจของ
มนุษย์ได้ 2) บุคลิกภาพจะค่อนข้างมั่นคง เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อม 
และสภาพภายในจิตใจของบุคคลที่ใช้เวลาสั่งสมและเพาะบ่มอยู่นาน หากวัยเด็กถูกหล่อหลอมให้มี
บุคลิกภาพแบบใด โตขึ้นบุคคลก็จะมีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพแบบเดิม จนกว่าจะเกิดการเรียนรู้ที่ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่สามารถเปลี่ยนได้จากการเรียนรู้ มักจะ
ต้องใช้เวลาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น เด็กที่มีบุคลิกก้าวร้าว เมื่อโตขึ้นจะมีแนวโน้มที่จะมี
บุคลิกภาพก้าวร้าวเช่นกัน หรือหากวัยเด็กถูกหล่อหลอมให้มีบุคลิกภาพเรียบร้อย และรักการเรียนเมื่อ
โตขึ้นจะมีแนวโน้มเป็นคนเรียบร้อย และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่  

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 117) คําว่าบุคลิกภาพ (Personality) มีรากฐานมา
จากภาษาลาตินว่า Persona ซึ่งแปลว่าหน้ากาก (Mask) ที่นักแสดงละครสมัยกรีกและโรมันสวมใส่ 
เพ่ือให้ผู้ชมทราบว่าตัวละครนั้นมีบุคลิกแบบใด ดังน้ันคําว่า บุคลิกภาพ ตามความเข้าใจระยะเร่ิมแรก
จึงหมายถึง กริยาท่าทีที่บุคคลแสดงออกมาให้ปรากฏต่อหน้าสังคม    

การมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม เป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญต่อผู้บริหารเป็นอย่างย่ิง
เพราบุคลิกภาพมีผลโดยตรงต่อกิจการงานของผู้บริหารโยบุคลิกภาพที่ดีจะชวนให้ผู้อ่ืนศรัทธาและมี
ความนิยมชมชอบ ซึ่งทําให้มีมิตรภาพระหว่างกันอย่างรวดเร็ว การมีบุคลิกภาพที่ดีจะเป็นรากฐานให้
บุคคลสร้างตัวเป็นผู้นําได้ง่าย ดังน้ันบุคลิกภาพที่ดีนับเป็นคุณลักษณะผู้นําที่สําคัญด้านหนึ่งของ
ผู้บริหารที่จะขาดเสียมิได้ (อุทัย หิรัญโต, 2524 อ้างถึงใน ทนุศิลป์ พินิจมนตรี, 2546)  

สถิต วงศ์สวรรค์ (2544, หน้า 2-4) บุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิงในเรื่องของจิตวิทยา 
เป็นหัวใจของวิชาจิตวิทยาเพราะเป็นหัวข้อที่ครอบคลุมเรื่องอ่ืน ๆ เช่น อารมณ์ การจูงใจ เจตคติ การ
รับรู้และอ่ืน ๆ บุคลิกภาพย่อม ประกอบด้วยลักษณะของบุคคลในส่วนรวม ทั้งหมด คือ ทั้งรูปลักษณะ
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ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา พฤติกรรมและอากัปกริยาต่าง ๆ ซึ่งผลรวมที่ประกอบเป็น
บุคลิกภาพน้ีย่ิงทําให้มีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การที่บุคคลมีบุคลิกภาพในแบบใด 
ลักษณะใด ย่อมต้องมีการสั่งสมลักษณะต่าง ๆ มาต้ังแต่เริ่มต้นของชีวิตไปจนตาย โดยการสั่งสมน้ีจะ
เป็นไปโดยที่บุคคลอาจไม่รู้สึกตัวก็ได้ บุคลิกภาพบางส่วนก็ติดตัวมาแต่เกิด นิสัยเป็นส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น
มา และกระสวนพฤติกรรมเป็นผลจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคลอ่ืน ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้
กอปรกันขึ้นในตัวบุคคลและแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพ แต่ละคนมีการพัฒนาและประสบการณ์ที่ไม่
เหมือนกัน ดังน้ันบุคลิกภาพจึงมีลักษณะเป็นของเฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้ และบุคลิกภาพย่อม
ประกอบด้วยกระสวนของพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะคงตัว (Patterning and consistent) บุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคลอย่างน้อยจะแสดงออกให้ปรากฏ 3 แนว คือ ทางกายภาพ (Physical and Physiological 
class) เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกทางรูปร่าง หน้าตา สีของผม ลักษณะของผิว อายุ เพศ และจาก
อิทธิพลของต่อมในร่างกายทางอารมณ์ (Mental and emotional class) เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออก
โดยจิตใจ สติปัญญา ลักษณะของอารมณ์และความรู้สึก และทางสังคม (Social and culture class)
เป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกทางด้านสังคม เจตคติ อุปนิสัยใจคอ ความนิยมชมชอบ ระเบียบแบบแผน
ประเพณี  

ในขณะที่ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2544, หน้า 29) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะ 
เฉพาะของบุคคล ซึ่งทําให้บุคคลมีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีปัจจัยเก่ียวข้อง ได้แก่ พันธุกรรม 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ประสบการณ์ และการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นไปตาม
ความประสงค์  

สถิต วงศ์สวรรค์ (2540, หน้า 4) กล่าวว่าบุคลิกภาพ คือ ลักษณะโดยส่วนรวมของแต่ละบุคคล
ทั้งภายใน ภายนอก และปัจจัยต่าง ๆ อันประกอบขึ้นเป็นบุคคล เป็นลักษณะประจําตัวของมนุษย์ ซึ่ง 
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น ส่วน (Allport, 1967) บุคลิกภาพ คือ คุณลักษณะส่วนรวมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละบุคคล อันได้แก่ คุณลักษณะทางกาย ทางสติปัญญา ทางใจ ทางอารมณ์ และ
ทางสังคม ลักษณะประจําตัวน้ีจะแสดงออกได้ทั้งทางระบบจิต อันได้แก่ความคิด ความรู้สึกและพลังจูง
ใจ และการแสดงออกทางระบบกาย อันได้แก่รูปร่าง หน้าตา เป็นต้น 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่สั่งสมและปฏิบัติมานานจนส่งผลและหล่อหลอมให้เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยเฉพาะตัว
ที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
นักการศึกษา ได้รวบรวมและสรุปแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพไว้ดังน้ี 
วีระศักด์ิ นามกอง (2556, หน้า 74) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพ มีความสําคัญต่อนักบริหาร

การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะจะทําให้ผู้บริหารเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้ บุคลิกภาพเป็นพ้ืนฐานของความเช่ือมั่น ศรัทธาแก่ผู้พบเห็นทําให้การดําเนินงานเป็นไปสะดวก
และสําเร็จ ในการวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดกรอบในการวิจัย ด้านบุคลิกภาพ ประกอบไปด้วย ท่าทาง 
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อัธยาศัย ที่สั่งสมและปฏิบัติมานานจนส่งผลและหล่อหลอมให้เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัยเฉพาะตัว
ที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืน เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา เป็นภาพลักษณ์ที่พร้อมที่จะแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือสิ่งเร้าภายนอก 

สํานักงานเลขาธิการการศึกษา (อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 110) ได้ประมวล
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการและบริหารสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ด้านบุคลิกภาพไว้ดังน้ี 

1. ความทะเยอทะยาน 
2.  ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3.  ความซื่อสัตย์ 
4.  ความมานะ 
5.  ความมีจิตนาการ 
6.  ความต่ืนตัวอยู่เสมอ 
7.  มีจริยธรรม 
8.  มีนํ้าใจเยือกเย็น 
9.  ความเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางสงัคม 
10.  มีความรับผิดชอบ 
11.  คล่องแคล่ว ว่องไว ต่ืนตัวอยู่เสมอ 
12.  รู้จักสร้างและระมัดระวังรักษาลักษณะบุคลิกตัวเองอยู่เสมอ 
สุวิทย์ สิโนรักษ์ (2548, หน้า 21-22) ได้กล่าว ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพ

ของผู้บริหารโรงเรียน 
1.  กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ  
2.  มีความสุขุมรอบคอบ กล้าตัดสินใจ ยอมรับผิดแทนผู้ใต้บังคับบัญชา เยือกเย็น รับฟังเหตุผล

ก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งการ 
3.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถจํารายละเอียดและจดจําผู้คนทักทายได้ถูกต้องมีปฏิภาณ

ไหวพริบ คิดกว้าง คิดไกล รู้ลึก รู้จริง 
4.  อ่อนน้อมถ่อมตน ย้ิมง่าย ใจกว้าง มีอารมณ์ขัน พูดจาสุภาพ นุ่มนวล คุยสนุก เป็นผู้ฟังที่ดี 

และให้เกียรติกับผู้สนทนา 
5.  แต่งกายดี ภูมิฐานและสง่างาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 
6.  เป็นผู้มีความหนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
7.  ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีพฤติกรรมเป็นที่น่าเลื่อมใส 
8.  นิสัยร่าเริง แจ่มใส เป็นมิตร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีสติมั่นคง และสร้างบรรยากาศที่ดี

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
9.  สามารถสื่อสารได้หลายภาษา 
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10.  เป็นนักคิด นักวางแผน ชอบและรักการอ่านหนังสือ สามารถคาดการณ์และทํางานอย่างมี
กลยุทธ์ 

11. เป็นนักประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อสารความหมายใช้ถ้อยคําหรือภาษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องราวและสถานการณ์ 

12.  มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการทํางาน ชอบคิดและทําสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
13.  มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วน ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
14.  ริเริ่ม สร้างสรรค์ อดทน รู้อะไรควรไม่ควร 
15.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เลือกใช้และมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ 
16.  ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ มากกว่าปฏิบัติตามความเคยชินหรือประเพณีที่เคยทํา 
17.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน ติดตามกํากับ ตรวจสอบการทํางานของตนเองและผู้ใต้ 

บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ 
18.  ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา คอยรับฟังและให้คําแนะนําหาทาง ช่วยเหลือ

อย่างสุดความสามารถ 
19.  สามารถเป็นประธานและดําเนินการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.  เข้าใจสภาพแวดล้อม บริบทของหน่วยงาน 
21.  รู้จักดําเนินแนวทางชีวิตที่ถูกต้องตามคุณธรรมของศาสนา 
22.  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
23.  อุทิศเวลาให้หน่วยงาน 
ประสงค์ ปาสิงห์ (2547, หน้า 17-18) ได้แบ่งองค์ประกอบของบุคลิกภาพออกเป็น 2 องค์ 

ประกอบ ได้แก่ 
1. บุคลิกภาพภายนอก คือ ภาพท่ีบุคคลอ่ืนได้พบเห็นบุคคลน้ันเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเป็น

รูปธรรม เช่นรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การพูด รวมถึงการใช้นํ้าเสียง การใช้ถ้อยคํา
ภาษา บุคลิกภาพภายนอกน้ี ส่วนใหญ่เปลี่ยนได้ไม่ยากนัก พัฒนาและเห็นผลได้เร็ว 

2. บุคลิกภาพภายใน คือ ส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใน มีลักษณะเป็นนามประธรรม ซึ่งจะสะท้อน
ออกมาเป็นบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน โดยผ่านทางบุคลิกภาพภายนอก เช่น ความรอบรู้ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

นอกจากน้ี ประสงค์ ปาสิงห์ ยังกล่าวอีกว่า บุคลิกภาพในส่วนของใจ บุคลิกภาพในส่วนของใจ
น้ัน แม้ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็นส่วนที่มีความสําคัญมาก เป็นต้นเหตุของการแสดงออกมาของ
พฤติกรรม จิตใจเป็นที่มาของความคิด นิสัย ผู้ที่มีบุคลิกภาพโดยรวมดี จึงต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มี
คุณธรรม มองโลกในแง่ดี พยายามทําความเข้าใจคนอ่ืน รู้จักให้อภัย และทั้งน้ีควรใช้หลักพรหมวิหาร 4  
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ทนุศิลป์ พินิจมนตรี (2546) ได้รวบรวมและสรุปแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพท่ีดีของผู้บริหาร
จากนักวิชาการและนักการศึกษาอย่างที่ เสถียร เหลืองอร่าม (2557), จุฑา บุรีภักดี (2529) และ เสน่ห์ 
ศรีสุวรรณ (2533) สรุปได้ดังน้ี 

1. เชาว์ปัญญาไหวพริบปฏิภาณดี 
2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  
3. มีความอดทนต่ออุปสรรคนานาประการ 
4. มีความหมั่นเพียร ขยันขันแข็ง 
5. มีความสดช่ืน ร่าเริงแจ่มใส 
6. มีความสะอาด ประณีต เรียบร้อย 
7. มีเหตุผล และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา 
8. มีความจริงใจและเป็นมิตรกับคนทั่วไป 
9. อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนและอุทิศตนเพ่ือส่วนร่วม 
10. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
11.  มีความกระตือรือร้น  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
13. มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ดี 
14. มีความสามารถเข้าสังคมได้ดี 
15. ไม่เห็นกว่าดี 
16. มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์และมั่นคง 
17. ยอมรับการติชม วิพากษ์วิจารณ์และคําแนะนําจากคนอ่ืนได้ 
18. มีความสามารถในการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
19. ความรู้จักประนีประนอม 
20. มีความเป็นนักสู้ 
21. มีความรับผิดชอบ 
22. ฐานะทางเศรษฐกิจดี 
23. สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี 
24. มีความสามารถคาดการณ์ข้างหน้าได้ 
25. แต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม สวยงาม 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ มีหลายทฤษฎี (กฤตยา อารยะศิริ, 2543, หน้า 258) เพราะบุคลิกภาพเป็น

เรื่องกว้างขวางซับซ้อน ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงสามารถอธิบายลักษณะบุคลิกภาพได้ครบทุกด้าน ต่าง
เน้นละเอียดไปคนละด้านและศึกษาในลักษณะแง่มุมที่แตกต่างกัน การท่ีทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลาย
ทฤษฎีแสดงว่า นักจิตวิทยาให้ความสําคัญและให้ความสนใจเร่ืองบุคลิกภาพอย่างกว้างขวาง ถึงแม้
แนวคิดแต่ละทฤษฎีจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ทุกกลุ่มทฤษฎีก็พยายามที่จะอธิบายการก่อกําเนิด
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บุคลิกภาพของมนุษย์ โดย มีแนวคิดพ้ืนฐาน (Basic concept) ร่วมกันว่า บุคลิกภาพนันเป็นผลมาจาก
พันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ การศึกษา บุคลิกภาพต่าง ๆ ที่นําเสนอโดยนักจิตวิทยานับว่า
จําเป็นและมีประโยชน์อย่างย่ิงเพราจะช่วยให้เข้าใจสาระสําคัญเก่ียวกับบุคลิกภาพ เช่น ความหมาย 
องค์ประกอบโครงสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ช่วยให้เข้าใจบุคลิกภาพและ
การพัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุล ทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลายทฤษฎี (วุฒิชัย ไกรวิเศษ, 2554) ดังน้ี 

1. ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Adler หรือบางทีเรียกว่าทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคล (Individual 
psychology) ในระยะปลายศตวรรษที่ 19 ศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความเจริญขึ้น  
นักสังคมวิทยาได้พบว่า มนุษย์มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา บุคลิกภาพของมนุษย์ จึงเป็นเร่ืองที่น่าจะ
เก่ียวกับสังคมมากกว่าชีววิทยา จากแนวคิดดังกล่าวจึงทําให้เกิดทฤษฎีจิตวิทยาแนวใหม่ขึ้น โดยนํา
แนวคิดทางสังคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย Adler เป็นจิตแพทย์ชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นลูกศิษย์
ของฟรอยด์ เคยทํางานร่วมกับฟรอยด์มาระยะหน่ึง แล้วแยกกันออกไป เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับฟรอยด์ 
ที่ว่า แรงขับทางเพศมีอิทธิพลสําคัญต่อพฤติกรรม Adler เช่ือในอิทธิพลอย่างมากส่ิงแวดล้อมว่ามี
อิทธิพลต่อบุคลิกภาพมากกว่าพันธุกรรม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากในการ
หล่อหลอมบุคลิกภาพ มนุษย์มีทางเลือกแตกต่างกัน กําดําเนินชีวิตหรือวิธีชีวิตของแต่บุคคลย่อม
ก่อให้เกิดบุคลิกภาพประจําตัวที่แตกต่างกัน Adler เห็นว่าความบกพร่องทางกายและจิตของมนุษย์ทุก
คนก่อให้เกิดปมด้อยและความรู้สึกด้อยน้ันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเด็กจําเป็นต้องพ่ึงผู้ใหญ่และไม่มีทาง
ที่จะเท่าเทียมผู้ใหญ่ได้ เด็กจึงต้องด้ินรนต่อสู่เพ่ือให้ทัดเทียมผู้ใหญ่เป็นการด้ินรนเพ่ือให้พ้นความตกตํ่า
ถ้าการด้ินรนน้ัน อุปสรรคก็จะทํา ให้เกิดความกังวลใจหากบุคคลปรับตัวด้ินรนไปสู่เป้าหมายก็จะ
สามารถพ้นจากความตกตํ่าไปสู่ความสําเร็จ แต่ถ้าบุคคลปรับตัว ไม่ได้ก็จะพัฒนาปมเร่ืองชอบแสดง
อํานาจ ความก้าวร้าวเพ่ือปิดบังข้อบกพร่องของตน (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2544, หน้า 35-39) 

2. ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Galen ในราวศตวรรษท่ี 2 นายแพทย์ ชาวกรีก ช่ือ 
Galen มีความเช่ือว่า ผลกระทบที่ได้จากความสมดุลของเหลวในร่างกาย เช่น เลือดหรือนํ้าดีมีผลทําให้
อารมณ์หรือบุคลิกภาพของคนเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถจัดบุคลิกภาพของคน ออกได้ 4 ประเภท (สถิต 
สงศ์สวรรค์, 2544, หน้า 28) คือ  

 2.1 บุคลิกภาพแบบ Melancholic เป็นบุคคลท่ีมีนํ้าดีสีดํามาก จึงมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวและ
มองโลกในแง่ร้าย 

 2.2 บุคลิกภาพแบบ Choleric เป็นบุคคลที่มีนํ้าดีสีเหลืองมาก จึงมักมีอารมณ์ไม่ดี โกรธ
ง่าย รุนแรง ก้าวร้าว 

 2.3 บุคลิกภาพแบบ Phlegmatic เป็นบุคคลที่มีเสมหะมากเกินไป 
 2.4 บุคลิกภาพแบบ Sanguine เป็นบุคคลที่มีเลือกฝาดดี จึงเป็นคนร่าเริง สดใส มองโลก

ในแง่ดี ต่อมาทฤษฎีน้ีไม่ได้รับการสนับสนุนจากการสอบทางชีววิทยาเก่ียวกับองค์ประกอบของสาร
เหลวในร่างกายที่มีผลต่ออารมณ์ของบุคคล ทฤษฎีน้ีจึงไม่แพร่หลาย 
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3. ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของเซลดัน (Shelon) เซลดัน เป็นนักจิตวิทยาและแพทย์ชาว
อเมริกันได้ศึกษาโครงสร้างทางกายของมนุษย์จากรูปถ่ายเป็นจํานวนมาก และได้จัดแบ่งบุคลิกภาพของ
บุคคลออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะโครงสร้างทางกาย ดังน้ี 

 3.1 โครงสร้างแบบ Endomorphic บุคคลประเภทน้ีมีโครงร่างอ้วนเต้ีย มีเน้ือและไขมัน 
พวกน้ีชอบแสดงออก ชอบเข้าสังคม ร่าเริงเปิดเผย โกรธง่ายหายเร็ว 

 3.2 โครงสร้างแบบ Ectomophic คือ ประเภทที่เป็นคนผอมสูง เอวบางร่างน้อย กล้ามเน้ือ
น้อย ไหล่ห่อ กลุ่มน้ีจะมีบุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก เก็บตัว ไม่ชอบสังคม เคร่งขรึม ชอบสันโดษ 
อารมณ์อ่อนไหว 

 3.3 โครงสร้างแบบ Mesomorphic กลุ่มนี้มีร่างกายสมส่วน แข็งแรง มีกล้ามเน้ือ ไหล่กว้าง
บึกบึนแบบนักกีฬา คนประเภทน้ีมักเป็นนักกีฬา นักผจญภัย ชอบต่อสู้ คล่องแคล่ว ว่องไว แข็งแรง ขยัน 

4. ทฤษฎีลักษณะนิสัย Allport ซึ่งมีทัศนะว่าลักษณะ เป็นโครงสร้างภายในของบุคคล และแต่
ละคนมีรูปแบบเฉพาะของลักษณะนิสัย ซึ่งลักษณะนิสัยดังกล่าวจะมีผลโดยตรงต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่ค่อนข้างคงที่และเฉพาะตัว เหตุผลที่ลักษณะนิสัยทําให้มีการแสดง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างคงที่คือลักษณะนิสัยของบุคคล เป็นเรื่องที่ย่ังยืนและแผ่ขยายครอบคลุมกว้าง จึงมี
ผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทํานองเดียวกัน ในสภาพการของสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น บุคคลผู้หน่ึงที่มี
ลักษณะนิสัยความเป็นมิตร ย่อมคาดหมายได้ว่า เขามีลักษณะที่มีความยินดีและชอบสังคมกับคนแปลก
หน้า เป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน และมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับสมาชิก
ครอบครัว เป็นต้น ดังน้ัน ลักษณะการตอสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ จะไปในแนวเดียวกันกับ
ลักษณะนิสัยของบุคคล กล่าวคือ คนที่มีลักษณะนิสัยเป็นมิตร เมื่อพบคนแปลกหน้า (สิ่งเร้า) จะชอบ
เข้าสังคม มีความสุขและยินดี (การตอบสนอง) Allport เช่ือว่า ลักษณะนิสัยของบุคคลจะเป็นตัวกําหนด 
รูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม น่ันคือ สิ่งเร้าที่เหมือนกันอาจมีผลให้มีการ
ตอบสนองแตกต่างกันในตัวบุคคลต่าง ๆ เพราะมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน เช่น บุคคล ที่มีลักษณะ
นิสัยขี้อายเมื่อพบส่ิงเร้าที่เป็นบุคคลแปลกหน้า จะมีการตอบสนองที่แตกต่างจากผู้ที่มีลักษณะนิสัยมี
ความเป็นมิตร Allport ได้กล่าวถึงประเทภของลักษณะนิสัยที่มีผลทําให้บุคคล มีบุคลิกภาพเป็น
เอกลักษณ์ของตน 3 ประเภท คือ อุปนิสัยสําคัญ (Cardinal disposition traits) หรือที่อัลพอร์ทเรียก
อีกอย่างหน่ึงว่า อุปนิสัยเด่น (Eminent traits) อุปนิสัยศูนย์กลางหรืออุปนิสัยร่วม (Central dispose 
tion traits) และอุปนิสัยทุติยภูมิ (Secondary traits)  

5. ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Carl Gustav Jung (Carl Gustav Jung’s personality theory) มี
ช่ือเรียกว่าจิตวิทยาวิเคราะห์ (Analytic psychology) 

 1. แนวความคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพของ Jung 
 Jung กล่าวว่า เจตคติโดยทั่ว ๆ ไปของมนุษย์ที่จะสร้างบุคลิกภาพมี 2 ประการ คือ 
  1.1  เจตคติในการมองเข้าหาตนเอง 
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  1.2 เจตคติในการมองออกจากตนเอง ตามความคิดของ Jung โดยปกติแต่ละบุคคล 
ต่าง ต้องมีเจตคติทั้งสองประการ ดังกล่าวข้างต้นกํ้าก่ึงจึงจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมแต่ 
หากบุคคลใดมีเจตคติประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป การปรับตัวของบุคคลน้ันเพ่ือให้เข้ากับบุคคล
อ่ืน ๆ ในสังคมจะเป็นไปด้วยความลําบาก 

 2. พัฒนาการของบุคลิกภาพตามทัศนะของ Jung กล่าวว่า พัฒนาการของบุคลิกภาพเร่ิม
จาก ชีวิตต้ังแต่ปฏิสนธิไปจนช่ัวชีวิต สําหรับในวัยต้น ๆ ของชีวิตน้ันพลังจิตมีบทบาทสําคญัต่อพฤติกรรม 
ของมนุษย์ เพ่ือให้สามารถอยู่รอด ส่วนความรู้สึกทางเพศน้ันจะมีบทบาทสําคัญก่อนอายุ 5 ขวบ และ
จะมีบทบาทสําคัญสูงสุดในช่วงวัยรุ่น อีกทั้งในช่วงวัยรุ่นน้ันบุคลิกภาพจะพัฒนาไปในด้านความกระตือ 
รือร้น ความรัก ความมีชีวิตจิตใจที่สุขสดชื่น สําหรับในวัยผู้ใหญ่น้ันบุคลิกภาพจะพัฒนาไปในแบบต่าง 
ๆ แตกต่างกันไปสําหรับแต่ละบุคคล 

 3. ลักษณะของบุคลิกภาพตามทัศนะของ Jung จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1 แบบเก็บตัว บุคคลที่มีลักษณะเต็มตัวน้ัน เมื่อมีความกดดันทางอารมณ์หรือเมื่อมี

ความขัดแย้งในใจ จะมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเอง ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะสู้
กับเหตุการณ์ภายนอก ชอบคิด ชอบทําอะไรเงียบ ๆ อยู่คนเดียว และชอบครุ่นคิดคนเดียว บุคคลที่มี
ลักษณะแบบเก็บตัวน้ัน หากมีลักษณะดังกล่าวอย่างมาก โอกาสท่ีจะมีความผิดปกติทางจิต  
ทางอารมณ์ และทางบุคลิกภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างมาก 

  3.2 แบบแสดงตัวบุคคลที่มีลักษณะแบบแสดงตัว จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับแบบเก็บ
ตัว บุคคลประเภทน้ีหากมีความยุ่งยากใจหรือความขัดแย้งในใจก็จะไม่เก็บตัวแต่จะหาทางออกโดยการ
เข้าสังคม นอกจากน้ี บุคคลประเภทแบบแสดงตัวจะเป็นบุคคลที่มีนํ้าใจ สนใจต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่รอบตัวสนใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าจะจดจ่อสนใจเฉพาะเร่ืองของ
ตนเอง หรือภายในใจของตนเองเท่าน้ัน มีความสนใจในการเข้าสังคม ชอบสังคม ชอบพบปะผู้คนมาก 
กว่าสิ่งของ ชอบสมาคม ชอบอาชีพประเภทการติดต่อกับผู้คนอย่างไรก็ตาม ลักษณะทั้งแบบเก็บตัว
และแบบแสดงตัว ไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้อย่างเด็ดขาด ทั้งน้ีเพราะคนส่วนมากจะมีลักษณะที่
เรียกว่าแบบกลาง ๆ (Ambivert) คือ มีลักษณะกํ้าก่ึงระหว่างแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว โยในบาง 
ครั้งเขาอาจจะมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว แต่ในบางคร้ังอาจจะมีความโน้มเอียงไปในทางแบบ
แสดงตัวได้สําหรับแบบฉบับของบุคลิกภาพของ Jung น้ัน สังคมยอมรับแบบแสดงตัวมากกว่าแบบเก็บ
ตัว สําหรับแบบเก็บตัวน้ัน นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ก่อประโยชน์แก่สังคมท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยู่มากเท่าที่ควร 
เพราะโดยทั่วไปสังคมจะเจริญก้าวหน้า จําเป็นต้องอาศัยสมาชิกของสังคมท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กล้าพูด กล้าทํากล้าแสดงออก และสามารถก่อประโยชน์ให้สังคม 

6. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) ของ John Dollard และ Neal E. 
Miller (1987 อ้างถึงใน สถิต วงศ์สวรรค์, 2539) เป็นทฤษฎีบุคลิกภาพที่กล่าวถึงพัฒนาการของโรค
ประสาทในแง่ของการเรียนรู้ โดย Dollard และ Miller พยายามรวมทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Hull ตามแนวความคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Freud และตามแนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์เข้า
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ด้วยกัน เพ่ืออธิบายพัฒนาการของบุคลิกภาพว่าเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้โดยเง่ือนไขทางสังคม
ประกอบด้วย 

 1. กลไกลพ้ืนฐานในการเปลี่ยนพฤติกรรมตามทฤษฎีของการเรียนรู้มี 2 ประการ คือ 
  1.1 การสร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
  1.2 การเรียนรู้จากการเลียนแบบ หรือจากการเอาแบบอย่างจากตัวแบบ 
 2. องค์ประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ Dollard และ Miller เน้นว่า พฤติกรรมของมนุษย์

เกิดจากการเรียนรู้ และองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ ๆ ของการเรียนรู้มี 4 ประการ คือ 
  2.1 แรงขับ (Drive) คือ พลังที่เร้าหรือผลักดันให้เกิดการกระทํา แรงขับทําให้เกิดแรง 

จูงใจ (Motive) และมักเป็นสิ่งเร้าที่ทําให้มีการกระทําเกิดขึ้น แรงขับที่สําคัญมี 2 ประเภท คือ 
  ประเภทที่ 1 แรงขับปฐมภูมิ (Primary drive) หรือแรงขับที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Innate 

drive) เป็นสิ่งจําเป็นของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ความหิว ความกระหายความเจ็บปวด ฯลฯ 
  ประเภทที่ 2 แรงขับทุติยภูมิ (Secondary drive) หรือแรงขับที่เกิดจากการเรียนรู้ 

(Learned drive) เป็นแรงขับที่จะมีพลังของแรงขับได้ภายหลังที่มาสัมพันธ์ หรือมาวางเง่ือนไขควบ 
คู่กับแรงขับปฐมภูมิในช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น ความวิตกกังวล, ความกลัว ฯลฯ และแม้ว่าแรงขับ 
ปฐมภูมิจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความต้องการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่แรงขับทุติยภูมิก็มีความสําคัญ 
ไม่น้อย เช่น ความต้องการสถานภาพทางสังคม ความมั่นคง อํานาจซึ่งความต้องการเหล่าน้ีมีพลังแรง
ขับมาก เป็นต้น 

  2.2 สิ่งบอกแนะ (Cue) หรือสิ่งเร้า (Stimulus) เป็นตัวกําหนดว่า บุคคลจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง เมื่อไหร่ที่ไหน และแบบใด อาจเป็นสิ่งภายนอกตัวบุคคล เช่น นํ้า ฯลฯ หรือเป็นสิ่งภายใน
ตัวบุคคล เช่น ความต้องการน้ํา สิ่งบอกแนะซึ่งมีความรุนแรงต่างกัน อาจจะทําให้เกิดการตอบสนอง
แตกต่างกัน การตอบสนองของบุคคลรุนแรง หรือแตกต่างกันแค่ไหน เพียงใด หรืออย่างไร จะขึ้นกับ
การเปลี่ยนแปลงของส่ิงเร้า หรือความแตกต่างของสิ่งเร้าหรือแบบแผนของสิ่งเร้า ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว
น้ีทําหน้าที่เป็นสิ่งบอกแนะให้บุคคลน้ัน ๆ มีการตอบสนอง 

  2.3 การตอบสนอง (Response) เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นเน่ืองจากส่ิงบอกแนะหรือสิ่ง
เร้า โดยที่สิ่งบอกแนะหรือสิ่งเร้าจะนําไปสู่การตอบสนอง การตอบสนองจะมีลําดับความมากน้อยแตก 
ต่างกัน การตอบสนองที่เด่น หมายถึง การตอบสนองที่อยู่ในลําดับช้ันที่สูง คือ จะมีความสัมพันธ์อย่าง
ย่ิงกับสิ่งเร้า หรือสิ่งบอกแนะนั้น ๆ แต่สภาพแวดล้อมครอบคลุมการตอบสนอง โดยป้องกันไม่ให้มี
ปฏิกิริยาการตอบสนองเกิดขึ้น การตอบสนองครั้งต่อไปก็อาจถูกทดแทน ตัวอย่างในสภาพของโรค
ประสาทบางชนิด การปิดกลั้นอารมณ์ เครียดอาจเกิดขึ้น เมื่อถูกบังคับให้มีการตอบสนองน้อย ฯลฯ 

  2.4 การแรงเสริม (Reinforcement) หมายถึง สภาพการณ์ใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่
ทําให้ความถี่ในการตอบสนองของอินทรีย์เพ่ิมสูงขึ้น 

7. ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Eysenck (กันยา สุวรรณแสง, 2536 : 88-90 อ้างถึงใน วุฒิชัย  
ไกรวิเศษ, 2554) เป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่หลายประเทศให้การยอมรับอย่างกว้างขวางเข้าได้ใช้
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เวลาถึง 30 ปี ในการศึกษาบุคลิกภาพโดยวิธีวิวิเคราะห์องค์ประกอบจากข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
บุคลิกภาพการสังเกตพฤติกรรม และการรายงานเกี่ยวกับความรู้สึกและความเช่ือของกลุ่มตัวอย่าง 
ต่าง ๆ เขาได้อธิบายถึงบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพประกอบด้วยลักษณะระดับพฤติกรรม ซึ่งจัดระบบช้ัน
จากระดับตํ่าสุดถึงจะระดับสูงสุด โดยเริ่มจากระดับการตอบสนองเฉพาะอย่างหลาย ๆ แบบที่คล้ายกัน 
ซึ่งจะรวมกลุ่มขึ้นระดับการตอบสนองที่เป็นนิสัย แล้วการตอบสนองที่เป็นนิสัยคล้าย ๆ กันจะรวมกลุ่ม
เป็นลักษณะนิสัย ระดับสุดท้าย คือ ลักษณะนิสัยที่รวมกลุ่มจนเป็นบุคลิกภาพต่าง ๆ  

Eysenck ยังได้ศึกษาบุคลิกภาพที่อยู่ในมิติเปิดเผยและมิติเก็บตัว เป็นการศึกษาโดยวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) ซึ่งไอแซงค์ได้นํามิติเปิดเผยและมิติเก็บตัวมาวางทับกันเป็นแกน
แนวนอนและแนวต้ังกับมิติมั่นคงและหว่ันไหว ทําให้ได้บุคลิกภาพของคนเป็น 4 แบบดังน้ี 1) แบบเก็บ
ตัวอย่างมั่นคง (Stable Introvert) หมายถึง คนที่มีลักษณะตามใจคนอื่น (Passive) ระมัดระวัง 
(Careful) ช่างไตร่ตรอง (Thoughtful) รักสงบ (Peaceful) ควบคุมตัวเองได้ (Controlled) ไว้ใจใน
การทํางาน (Reliable) อารมณ์เยือกเย็น (Even-tempered) สุขุม (Clam) 2) แบบเก็บตัวอย่าง
หว่ันไหว (Unstable Introvert) หมายถึง คนที่มีลักษณะเงียบ (Quiet) ไม่ชอบคบหา (Unsociable) 
สงบเสง่ียม (Reserved) มักคิดในแง่ร้าย (Pessimistic) ระวังตัว (Sober) กระด้าง (Rigid) วุ่นวาย 
(Anxious) เจ้าอารมณ์ (Moody) 3) แบบเปิดเผยอย่างมั่นคง (Stable Extrovert) หมายถึง คนที่มี
ลักษณะ ชอบคบหา (Sociable) เจ้าหน้าเจ้าตา (Out – going) ช่างพูด (Talkative) พร้อมจะตอบโต้ 
(Responsive) เอาไหนเอากัน (Easy-going) ว่องไวรวดเร็ว (Lively) อย่างไรก็ตาม (Carefree) มี
ลักษณะผู้นํา (Leadership) 4) แบบเปิดเผยอย่างหว่ันไหว (Unstable extrovert) หมายถึง คนที่มี
ลักษณะว่องไว (Active) คิดในแง่ดี (Optimistic) ทําตามอารมณ์ (Impulsive) ขี้ระแวง (Touchy)  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า บุคลิกภาพ มีความสําคัญต่อนักบริหารการศึกษา 
เป็นอย่างมาก เพราะบุคลิกภาพเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลให้งานในองค์กรประสบผลสําเร็จ  

ประคอง รัศมีแก้ว (2551) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2 ) การครองตน 
ของผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร ซึ่ง
อธิบายได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารเป็นสภาพของความสามารถในการอดทน อดกล้ัน 
ต่อความรู้สึกที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัส การคอรงตนของผู้บริหาร เป็นการประคับประคองชีวิต 
ของตนเองให้ก้าวผ่านพ้นสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว
และชีวิตในงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คือศักยภาพ สมรรถภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ดําเนินสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ และบุคลิกภาพของ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นสภาพโดยรวมของผู้บริหาร ทั้งบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด คุณธรรม
จริยธรรม และบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ภายนอก
ของบุคคลทั้งหมด 
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จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารมืออาชีพ ได้แก่ การวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถการตัดสินใจ มีความ สามารถ
ในการติดต่อสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร มีความสามรถใน
การครองตนของผู้บริหาร มีความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
กับการเป็นผู้บริหาร 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

อภิวัฒน์ ภูไชยแสง (2531) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า 

ครูผู้สอนโดยส่วนรวมและรายจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะต่อคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พ่ึงประสงค์โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากซึ่งมีค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ําดังน้ี คือ คุณลักษณะด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับทัศนะของครูผู้สอนพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
ทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค์โดยรวมขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางมีทัศนะไม่แตกต่างกัน และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีทัศนะไม่แตกต่างกัน และครูผู้สอนใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค์ในอีก 
3 ด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน
เน้นด้านวิชาการ ส่วน 3 ด้านไม่แตกต่างกันทั้งโรงเรียนขนาดเล็กแต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
มีทัศนะไม่แตกต่างกัน 

บุญมา กัมปนาทพงษ์ (2532) ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ผลการ 
วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  

1. คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีพึงประสงค์ จําแนก ๆ ได้เป็น 4 ด้าน คือ 
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา วิชาการ บุคลิกภาพและความสามารถในการบริหารงานในคุณลักษณะ
แต่ละด้านน้ี จะประกอบไปด้วยพฤติกรรมเด่นที่บ่งช้ีคุณลักษณะแต่ละด้าน 

2. เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม (ไม่จําแนกกลุ่มดีเด่น
และกลุ่มทั่วไป) พบว่า ผู้บริหารหญิง มีคุณลักษณะด้านวิชาการ และด้านความสามารถในการบริหาร 
งานสูงกว่าผู้บริหารชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู้บริหารที่มีอายุมากมีคุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหารสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุปานกลางและน้อย คุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้บริหาร มิใช่ตัว
แปรที่สําคัญที่บ่งช้ีความแตกต่างของผู้บริหารในกลุ่มน้ี 



91 

3. เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารดีเด่นและผู้บริหารทั่วไป ตามตัวแปรปัจจัย 
ชีวสังคม พบว่า คุณลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญดังน้ี ปัจจัยด้านเพศ พบว่า ผู้บริหาร
ดีเด่นที่เป็นชายมีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา วิชาการและความสามารถในการบริหารงานสูงกว่า
ผู้บริหารทั่วไปที่เป็นชาย ปัจจัยด้านวุฒิทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารดีเด่นวุฒิปริญญาตรี มีคุณลักษณะ 
ด้านความเป็นผู้นําวิชาการ และความสามารถในการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารงานทั่วไปท่ีมีวุฒระดับ
เดียวกัน และผู้บริหารดีเด่นที่มีวุฒิปริญญาโท มีคุณลักษณะด้านวิชาการสูงกว่าผู้บริหารทั่วไปท่ีมีวุฒ
ระดับเดียวกัน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ผู้บริหารดีเด่นที่มีประสบการณ์มากหกว่า 
10 ปี มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําวิชาการ และความสามารถในการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารทั่วไปที่มี
ประสบการณ์ระดับเดียวกัน ปัจจัยด้านอายุ พบว่า ผู้บริหารดีเด่นที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีคุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหารงานและด้านวิชาการสูงกว่าผู้บริหารทั่วไปที่มีอายุระดับเดียวกัน 

สินสมุทร สามารถ (2547) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารตามมาตรฐานการ 
ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมีความเป็น
ประชาธิปไตย ด้านมีความเป็นผู้บริหาร มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เก่ียวข้อง ด้านมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามตําแหน่งของข้าราชการครูสายผู้บริหาร และข้าราชการครูสายผู้สอน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

นอกจากน้ัน ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาที่อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าข้ออ่ืน คือ 1) สุภาพน่าคบเป็นมิตร
ได้กับคนทุกช้ัน มีอัธยาศัยไมตรี ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดียอมรับและปฏิบัติตามมติของเสียงข้ามาก  
2) ให้ความช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนกิจกรรม 3) สนทนาปราศรัยอย่างฉันมิตร เป็นกันเอง 
กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่วนข้อที่ผู้บริหารมีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากแต่ตํ่ากว่าข้ออ่ืน คือ  
1) มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารและการประสานงาน 
2) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สํารวจสภาพปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรของตน 3) ความสามารถที่
จะโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน ให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 4) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอยู่เสมอ 

นิวัฒน์ อรรคฮาต (2549) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี (1) ตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี  
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างเข้าใจและ มีเหตุผล 2) มีความ
เป็นประชาธิปไตยและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 3) มีความรู้และความ
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เข้าใจการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
ตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้จักการเข้าสังคมเป็นอย่างดี โดยคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นตัวแทนของพระภิกษุหรือองค์กรศาสนามีความเห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาควรรู้จักการเข้าสังคมเป็นอย่างดีตํ่ากว่าตัวแทนประธานกรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ  

สมพงศ์ บริรักษ์นรากุล (2550) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพ และ ด้านการบริหาร 2) การเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูที่มีตําแหน่งต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้าน
วิชาการ ด้านบุคลิกภาพ และด้านการบริหาร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านภาวะผู้นําแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉล่ียของครู ส่วน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวม ด้านภาวะผู้นํา ด้านวิชาการด้านบุคลิกภาพ และด้านการบริหาร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโทสูง
กว่าค่าเฉล่ียของผู้ที่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน
ตามขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม 
ด้านบุคลิกภาพ และด้านการบริหาร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านภาวะผู้นํา และด้านวิชาการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  

มัณฑิกา พยัฆกุล (2551) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ การประกันคุณภาพภายในตาม
ทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 และเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผลการสํารวจคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาขอแก่น
เขต 1 โดยการดําเนินการสรุปผลจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ
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และพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพตามทัศนะของครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 และจากการศึกษาบริบทสภาพความเป็นจริงของ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครูในสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในตามทัศนะภายในของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 8 คุณลักษณะดังน้ี 1) ด้านความเป็นผู้นาทางวิชาการ 2) ด้านการยอมรับ
ฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3) ด้านการตัดสินใจ 4) ด้านการสร้างแรงจูงใจ 5) ด้านการอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงาน 6) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่และ 8) ด้านการติดต่อ 
สื่อสาร 

ประคอง รัศมีแก้ว (2551) ได้ศึกษา คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร 2. วิเคราะห์จําแนกตัว
ประกอบ และ 3. การจัดสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ห ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร  
2) การครองตนของผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของ
ผู้บริหาร และผลการวิจัยยังพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในสถานศึกษา คือ 
ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนาคุณลักษณะผู้นําโดย ศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ 
การศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เพิ่มศักด์ิ เพิ่มประยูร (2552) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี การวิจัยพบว่า  
1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพ้ืนที่ลพบุรี ในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ ดังน้ี 1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านทักษะ และ 3) ด้านการจูงใจ 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี จําแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 และตําแหน่งหน้าที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนเมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางานและขนาด
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  

บุญลือ คงน้อย (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 ผลการ 
วิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน 
ชายแดนที่ 24 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบค่า 
เฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับ
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การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่างประเภทกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวม และ
รายด้านไม่แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 24 ของผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพ้ืนที่ต้ังของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตก 
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า แตกต่าง
กันทั้ง 3 คู่ คือ หนองคายกับอุดรธานีกับเลย และหนองคายกับเลย โดยทุกคู่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต (2553) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์  
ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้นํา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความ 
สามารถ และด้านเทคนิคการประชุม 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึง
ประสงค์ ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านเทคนิคการประชุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนก
ตามรายได้ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติยกเว้น ด้านบุคลิกภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล (2553) ได้ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ทั้งหมด 12 เกณฑ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ด้านการตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียนและชุมชนด้านการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 2) การเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 2.1) 
จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันพบว่ามีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
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มณีรัตน์ เสโนฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ของบุคลากรโรงเรียน
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ของบุคลากรโรงเรียนวัดใหญ่ ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ด้านคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะทางสังคม 
และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

ยุทธพงษ์ ก่ิงวิชิต (2555) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นรายด้าน เป็น
รายข้อ รวมทุกด้าน พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีดังน้ี 2.1) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมส่วนในรายคู่อ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรมี
วิสัยทัศน์ในการทํางานที่เป็นปัจจุบัน และติดตามข่าวสารเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงด้านความ
รับผิดชอบ ผู้บริหารมีการแบ่งภาระหน้าที่อย่างชัดเจนและกระจายในความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วย ด้านการตัดสินใจ ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและ เปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ มี
ความเป็นกลางในการตัดสินปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารควรมีการติดต่อ สื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

จุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์ (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการไวต่อข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศหรือการเปลี่ยนแปลง 
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ใหม่ ๆ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการอดทนอดกลั้น 
อารมณ์มั่นคง 

สุติมา ไชยบํารุง (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลวิจัยพบว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้นํา 
และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ด้านความรู้ความสามารถ 

วีระศักด์ิ นามกอง (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การครองตนของผู้บริหาร รองลงมาคือ
ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารและครูที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน และมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Surrey esearch) มีวิธี 
ดําเนินการศึกษาวิจัย ดังน้ี  

3.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพผู้วิจัย

จึงได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนน้ีเป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้เกิดเป็น

กระบวนการของการดําเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ข้อมูลสถิติ
ปัญหา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ นําเสนอขอความ 
เห็นขอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ แล้วจึงนําไปทดสอบใช้ (try-out) 
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือแล้วนําเคร่ืองมือที่สร้างไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนํา
ข้อมูลที่เก็บเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทําการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงานการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย นําเสนอคณะ 
กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนด

ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,442 คน จากครูผู้สอนทั้งสิ้น จํานวน 6 อําเภอ ซึ่ง
ประกอบด้วย อําเภอวังสะพุง อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง อําเภอหนองหิน อําเภอเอราวัณ และ 
อําเภอผาขาว (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2557)  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 โดยดําเนินการตามข้ันตอน
ดังน้ี 

กําหนดขนาดตัวอย่าง โดยตารางเคร็ซซี่และมอร์แกน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หน้า 119) การ
วิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่าง เป็นครูผู้สอน จํานวน 304 คน ดังตารางที่ 3-1 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

อําเภอที่ต้ังของ
โรงเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

ประชากร 
รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง
ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง
ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 
วังสะพุง 199 42 201 42 138 29 538 113
ภูกระดึง 74 16 47 10 63 13 184 39
ภูหลวง 33 7 82 17 31 7 146 31
ผาขาว 56 12 131 28 66 14 253 53
เอราวัณ 43 9 74 16 64 13 181 38
หนองหิน 67 14 22 5 51 11 140 30

รวม 472 100 557 118 413 87 1,442 304
  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียน โดยคําถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check 
List)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของ ประคอง รัศมีแก้ว ซึ่งประกอบด้วย 
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1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 2) การครองตนของผู้บริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scales) 5 ระดับโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด  
4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การสร้างเครื่องมือ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี มีรายละเอียดตามขั้น 

ตอนดังต่อไปน้ี  
ในการสร้างแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการโดยการ

ถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนในตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  

1. การสร้างแบบสอบถาม 
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 1.2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามนิยาม

ศัพท์ 
 1.3 สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ เก่ียวกับคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.4 นําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนําข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง 
2. การตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
 2.1 เสนอเครื่องมือต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) และตรวจแก้ภาษา 
 2.2 หาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item objective congruence: IOC) 
 2.3 คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปเป็นแบบสอบถาม (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 

2544, หน้า 273) ซึ่งแบบสอบถามนี้มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 ถึง 1.00 (ภาคผนวก ง) จึงสรุปในแบบ 
สอบถามฉบับน้ีมีคุณภาพรายข้ออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ 

 2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
3. การตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) 
 3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 30 คน 
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 3.2 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลยเขต 2 โดยแยกเป็นรายด้าน ไปคํานวณหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Method) 
ตามวิธีการของ Cronbach ซึ่งเกณฑ์กําหนดว่าต้องมีค่าต้ังแต่ .60 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, 
หน้า 96) ซึ่งแบบสอบถามฉบับน้ีพบว่ามีค่าความเที่ยงรายด้าน เท่ากับ 0.97 (ภาคผนวก จ)  

4. ปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบ 
สอบถามฉบับสมบูรณ์ 

5. นําเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
ขั้นตอนและกระบวนการการสร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

สามารถนํามาเขียนแสดงเป็นแผนภูมิที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ดังภาพที่ 3 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 
การสร้าง 
แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง

ตามนิยามศัพท์
3. สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และนําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ ที่

ปรึกษาและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
 

 
ขั้นตอนที่ 2 
การตรวจสอบ 
หาค่าความตรง 
เชิงเน้ือหา 
(Content validity) 

1. เสนอแบบสอบถามต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง เชิง
เน้ือหา (Content validity)

2. คํานวณหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Indexof Item 
objective congruence : IOC)

3. คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป
4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

 

 
ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบหา 
ค่าความเที่ยง 
(Reliability) 

1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน

2. คํานวณหาค่าความเที่ยง (Reliability)โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีการของ Cronbach 

3. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
4. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต ศรีล้านช้าง 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยจากผู้อํานวยการ
สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ใช้เป็นหน่วยของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

3. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 305 คน โดยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์และเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองส่วนหน่ึง 

4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ในการตอบลงรหัส
แบบสอบถาม แล้วดําเนินการไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
1. วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์ความถี่และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเป็นรายข้อรายด้านและโดย
ภาพรวม แล้วนําค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547 : 257) แล้วแปลความหมาย 
ดังน้ี 

เกณฑ์การแปลความหมายคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
4.51 - 5.00  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการการณ์ทํางาน และขนาดของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และ (F-test) ในการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และหากพบความแตกต่างทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลซึ่งสถิติที่ใช้ มีดังน้ี 
1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.4 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)  
ผู้วิจัยใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งสถิติที่ใช้มีดังน้ี  
2.1 การทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 กลุ่ม 
2.2 การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 3 กลุ่ม 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
4.1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2 ระดับคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความฉลาดทางอารมณ์ การครองตน ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ  
4.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความฉลาดทางอารมณ์ การครองตน ความ 

สามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
4.4 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความฉลาดทางอารมณ์ การครองตน ความ 

สามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้การเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน 
df แทน ขั้นของความอิสระ 
MS แทน ผลบวกค่าเฉล่ียกําลังสอง 
F แทน ค่าที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ F 
t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 
* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4.1 สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น ครูผู้สอน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 304 คน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 4.1 
 
ตางรางที่ 4.1 สถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ ( %)
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 
2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

3. ประสบการณ์การทํางาน 
3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
3.2 ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

4. ขนาดโรงเรียน 
4.1 เล็ก 
4.2 กลาง 
4.3 ใหญ่ 

 
121 
183 

 
239 
65 
 

105 
199 

 
99 
117 
88 

 
39.8 
60.2 

 
78.6 
21.4 

 
34.5 
56.5 

 
32.6 
38.5 
28.9 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 
183 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 และเป็นเพศชาย จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีระดับ 
การ ศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และมีระดับการศึกษา 
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 มีประสบการณ์การทํางาน ต้ังแต่ 10 ปี  
ขึ้นไป จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ  
34.5 อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาด 
เล็ก จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.9 
 
 
 



105 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา ระดับคณุลักษณะ 
 S.D. แปลผล

1. ด้านความฉลาดทางอารมณ์  
2. ด้านการครองตน 
3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านบุคลิกภาพ 

4.31 
4.33 
4.34 
4.45 

.587 

.588 

.549 

.504 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.36 .516 มาก
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = .516) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ (  = 4.45,  
S.D. = .504) รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน (  = 4.34, S.D. = .549) และด้าน
การครองตน (  = 4.33, S.D. = .588) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
(  = 4.31, S.D. = .587)  
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ตารางที่ 4.3 ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านความลาดทางอารมณ์  S.D. แปลผล
1. ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่างๆ ของผู้บริหารโรงเรียน 4.32 .718 มาก 
2. ความอดทนต่อความกดดันทางใจของผู้บริหารโรงเรียน 4.12 .700 มาก
3. สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้อย่างเหมาะสม 4.34 .732 มาก
4. ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานของผู้บริหารโรงเรียน 4.43 .759 มาก 
5. ความเป็นนักประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียน 4.39 .728 มาก
6. ความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 4.33 .778 มาก 

7. ความมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 4.33 .782 มาก 
8. มีความสามารถในการตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ อย่างมี

เหตุผล 4.25 .691 มาก 

9. มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ 4.32 .690 มาก 

10. มีการใช้อํานาจในฐานะผู้บริหารอย่างเหมาะสม 4.18 .715 มาก 

11. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทํางาน 4.36 .726 มาก 

12. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์ 4.31 .710 มาก 

13. มีความสามารถในการปรับความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ 4.20 .709 มาก 

14. อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองด้วยความมีสติ 4.31 .728 มาก 

15. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อย่างเหมาะสม 4.40 .782 มาก 

รวม 4.31 .587 มาก 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี (  = 
4.31, S.D. = .587) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ 
ข้อที่ 4 ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานของผู้บริหารโรงเรียน (  = 4.43, S.D. = .759) รองลงมาคือ ข้อ
ที่ 15 มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อย่างเหมาะสม (  = 4.40, S.D. = .782) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือ ข้อที่ 2 ความอดทนต่อความกดดันทางใจของผู้บริหารโรงเรียน (  = 4.12, S.D. = .700)  
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ตารางที่ 4.4 ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการครองตน โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการครองตน  S.D. แปลผล
1. มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 4.43 .714 มาก 

2. การเป็นผู้ตรงต่อเวลาของผู้บริหาร 4.30 .796 มาก 

3. อุทิศตนเพ่ือการบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง 4.35 .773 มาก 

4. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 4.33 .711 มาก 

5. มีความสามารถในการบริหารเวลา 4.29 .724 มาก 

6. มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอ 4.22 .718 มาก 

7. เป็นผู้มีอุดมการณ์อย่างสร้างสรรค์ 4.38 .693 มาก 

8. มีความสามารถในการดูแลตนเองและปกป้องช่ือเสียงของตน 4.36 .695 มาก 

9. มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติภาระหน้าที่ 4.19 .736 มาก 

10. มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร 4.38 .778 มาก 

11. มีความตระหนักในภารกิจด้านการบริหารงานในโรงเรียน 4.41 .730 มาก 

12. เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 4.41 .717 มาก 

13. ดํารงตนในชีวิตประจําวันได้เหมาะสมกับฐานะ 4.32 .754 มาก 

14. ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 4.28 .773 มาก 

15. พึงพอใจในฐานะ เกียรติและศักด์ิศรีของตน 4.30 .711 มาก 

รวม 4.33 .588 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการครองตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี (  = 4.33,  
S.D. = .588) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ข้อที่ 
1 มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (  = 4.43, S.D. = .714) รองลงมาคือ ข้อที่ 12 เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการครองตน (  = 4.41, S.D. = .717) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 9 มีความขยันหมั่นเพียร 
ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ (  = 4.19, S.D. = .736)  
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ตารางที่ 4.5 ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและ 
รายข้อ 

 

ด้าน ความสามารถในการปฏิบัติงาน  S.D. แปลผล
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยคํานึงถึงคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของงาน 4.38 .659 มาก 

2. มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 4.31 .656 มาก 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆเพ่ือพัฒนาการศึกษา 4.38 .694 มาก 

4. มีประสบการณ์มากในการบริหารการศึกษา 4.42 .671 มาก 

5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการศึกษา 4.29 .691 มาก 

6. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในงาน 4.36 .757 มาก 

7. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 4.43 .705 มาก 

8. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนรวม 4.40 .719 มาก 

9. มีการวางตัวบุคคลในการทํางานอย่างเหมาะสม 4.34 .731 มาก 

10. มีการประเมินกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง 4.30 .730 มาก 

11. มีการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับตนเอง และผู้ใต้ 
บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 4.25 .692 มาก 

12. นําแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหาร 
งานอยู่เสมอ 4.32 .679 มาก 

13. มีการประเมินผลงานและนําผลการประเมินไปใช้อย่างเหมาะสม 4.21 .717 มาก 

14. กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทํางานเพ่ือส่วนรวมอย่างจริงจัง 4.30 .733 มาก 

15. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับคณะทํางานอย่างเคร่งครัด 4.48 .684 มาก 

รวม 4.34 .549 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มี (  = 4.34, S.D. = .549) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ี สุดคือ ข้อที่ 15 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับคณะทํางานอย่างเคร่งครัด (  = 4.48, 
S.D. = .684) รองลงมาคือ ข้อที่ 7 มีความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ (  = 4.43, 
S.D. = .705) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 13 มีมีการประเมินผลงานและนําผลการประเมินไป 
ใช้อย่างเหมาะสม (  = 4.21, S.D. = .717)  
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ตารางที่ 4.6 ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านบคุลิกภาพ  S.D. แปลผล
1. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.60 .610 มากที่สุด 
2. ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 4.53 .654 มากที่สุด 

3. มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคน 4.43 .656 มาก 

4. เป็นผู้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความสง่างามทั้งภายในและภายนอก 4.45 .672 มาก 

5. ให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 4.39 .679 มาก 

6. มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึกอย่างเหมาะสม 4.45 .642 มาก
7. เป็นผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4.54 .648 มากที่สุด 
8. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 4.56 .626 มากที่สุด
9. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง 4.54 .638 มากที่สุด
10. ประพฤติตนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของ

สังคม 4.45 .616 มาก 

11. ไม่ข้องเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง 4.37 .738 มาก 

12. วางตนเป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 4.39 .675 มาก 

13. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4.42 .659 มาก 

14. มีความมั่นคงทางจิตใจไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรค 4.34 .651 มาก 

15. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร 4.36 .665 มาก 

รวม 4.45 .503 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมี (  = 4.45,  
S.D. = .503) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 แต่งกายได้เหมาะสม 
กับกาลเทศะ (  = 4.60, S.D. = .611) รองลงมาคือ ข้อที่ 8 เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ (  = 4.56, S.D. = .627) ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 14 มีความมั่นคงทางจิตใจไม่
หว่ันไหวต่ออุปสรรค (  = 4.35, S.D. = .652)  
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4.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามเพศ 
 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา เพศชาย เพศหญิง 
t p-value

 S.D.  S.D. 
1. ด้านความฉลาดทางอารมณ์  4.35 .574 4.28 .595 1.062 .511 
2. ด้านการครองตน 4.38 .531 4.30 .623 1.130 .120
3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.38 .532 4.32 .561 .973 .747
4. ด้านบุคลิกภาพ 4.48 .440 4.44 .543 .658** .014 

รวม 4.40 .474 4.33 .542 1.049 .126
 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้าน
บุคลิกภาพ  
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา่
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t p-value
 S.D.  S.D. 

1. ด้านความฉลาดทางอารมณ์  4.35 .561 4.16 .657 2.050 .055 
2. ด้านการครองตน 4.37 .567 4.19 .645 2.053* .048
3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.39 .525 4.19 .610 2.387* .017
4. ด้านบุคลิกภาพ 4.50 .468 4.29 .595 2.547** .003 

รวม 4.40 .488 4.21 .590 2.401* .015
 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
จากตารางที่ 4.3.2 พบว่า ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

2 ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน 
คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านการครองตน  
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา่
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t p-value
 S.D.  S.D. 

1. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.61 .590 4.55 .685 .612 .162
2. ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 4.61 .591 4.25 .791 3.424** .001
3. มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคน 4.48 .627 4.25 .730 2.370 .462
4. เป็นผู้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความสง่างามทั้ง

ภายในและภายนอก 4.51 .607 4.22 .838 2.655** .006
5. ให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 4.42 .629 4.26 .834 1.411** .002
6. มีการตอบสนองต่อสิ่งที่ เข้ามากระทบ

ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 4.49 .607 4.28 .740 2.172 .098
7. เป็นผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 4.59 .608 4.37 .762 2.116** .004
8. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาบุคลิก 

ภาพ 4.59 .593 4.43 .728 1.665** .010
9. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 4.57 .610 4.40 .725 1.765** .009
10. ประพฤติตนให้มีความสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมประเพณีของสังคม 4.49 .593 4.28 .673 2.359 .424
11. ไม่ข้องเ ก่ียวกับอบายมุขและสิ่ งผิด

กฎหมายทั้งปวง 4.42 .699 4.22 .838 1.827* .029
12. วางตนเป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 4.43 .630 4.25 .811 1.665 .095
13. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสําหรับ

การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4.46 .646 4.25 .685 2.304 .858
14. มีความมั่นคงทางจิตใจไม่หว่ันไหวต่อ

อุปสรรค 4.38 .623 4.22 .739 1.651 .268
15. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็น

ผู้บริหาร 4.40 .620 4.22 .800 1.740* .039
รวม 4.50 .468 4.29 .595 2.547* .003

 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านบุคลิกภาพ จําแนกตามระดับการศึกษาโดย 
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ .01 อยู่ 6 ข้อคือ ข้อที่ 2 ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ข้อที่ 4 เป็นผู้ฝึกตนเอง
ให้เป็นผู้มีความสง่างามทั้งภายในและภายนอก ข้อที่ 5 ให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม ข้อที่ 7 เป็น 
ผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้อที่ 8 เป็นแบบอย่างที่ ดีในด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ ข้อที่ 9 มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง และข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญที่ .05 อยู่ 2 ข้อ คือ ข้อที่ 11 ไม่ข้องเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายท้ังปวง และข้อที่ 15 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติ 
งานจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา่
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t p-value
 S.D.  S.D. 

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยคํานึง 
ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 4.41 .634 4.26 .735 1.486 .141

2. มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 4.35 .616 4.15 .775 1.859* .021
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา 4.43 .644 4.22 .838 1.925* .048
4. มีประสบการณ์มากในการบริหารการ 

ศึกษา 4.44 .638 4.35 .779 .853 .018 
5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการ 

ศึกษา 4.32 .679 4.18 .727 1.330 .859
6. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ 

ปัญหาในงาน 4.40 .737 4.18 .808 1.956 .545
7. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่าง

เป็นระบบ 4.48 .679 4.26 .776 2.036 .234 
8. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการ

มีส่วนรวม 4.46 .666 4.15 .852 2.722** .004
9. มีการวางตัวบุคคลในการทํางานอย่าง

เหมาะสม 4.39 .695 4.14 .827 2.276 .150
10. มีการประเมินกระบวนการทํางานอย่าง

ต่อเน่ือง 4.34 .715 4.14 .768 1.893 .767 
11. มีการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้ 

กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม 4.31 .663 4.05 .759 2.506 .734 

12. นําแนวทางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิ 
ภาพมาใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ 4.36 .651 4.17 .762 1.802 .291

13. มีการประเมินผลงานและนําผลการ
ประเมินไปใช้อย่างเหมาสม 4.26 .667 4.02 .857 2.128 .475
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา่
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t p-value
 S.D.  S.D. 

14. กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทํางาน
เพ่ือส่วนรวมอย่างจริงจัง 4.34 .704 4.18 .827 1.412 .085

15. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับคณะ 
ทํางานอย่างคร่งครัด 4.51 .654 4.37 .782 1.374 .083

รวม 4.39 .525 4.19 .610 2.389* .017 
 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน จําแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .01 อยู่ 1 ข้อคือ ข้อที่ 8 มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 
การมีส่วนรวม และข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 อยู่ 3 ข้อ คือ ข้อที่ 2 มีความรอบรู้ในงาน
ที่ปฏิบัติ ข้อที่ 3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆเพ่ือพัฒนาการศึกษา และข้อที่ 4 มีประสบการณ์ 
มากในการบริหารการศึกษา 
 



116 

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการครองตน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี

หรือเทียบเทา่
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี t p-value
 S.D.  S.D. 

1. มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 4.49 .691 4.25 .711 2.265 .187 
2. การเป็นผู้ตรงต่อเวลาของผู้บริหาร 4.36 .775 4.09 .843 2.272 .664
3. อุทิศตนเพ่ือการบริหารการศึกษาอย่าง

จริงจัง 4.39 .747 4.20 .851 1.628 .299 
4. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 4.35 .706 4.25 .730 1.039 .963
5. มีความสามารถในการบริหารเวลา 4.30 .710 4.28 .781 .188 .240
6. มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอ 4.24 .696 4.15 .795 .781 .063 
7. เป็นผู้มีอุดมการณ์อย่างสร้างสรรค์ 4.39 .695 4.32 .687 .729 .820
8. มีความสามารถในการดูแลตนเองและ

ปกป้องช่ือเสียงของตน 4.39 .652 4.25 .830 1.328 .176 
9. มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติภาระ 

หน้าที่ 4.21 .698 4.09 .861 1.044** .010
10. มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการ

เป็นผู้บริหาร 4.39 .770 4.32 .812 .625 .947
11. มีความตระหนักในภารกิจด้านการ

บริหารงานในโรงเรียน 4.45 .702 4.25 .811 1.865 .130 
12. เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 4.47 .640 4.20 .922 2.243** .001
13. ดํารงตนในชีวิตประจําวันได้เหมาะสม

กับฐานะ 4.40 .696 4.03 .883 3.096 .212 
14. ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียง 4.36 .713 3.98 .910 3.078 .231
15. พึงพอใจในฐานะ เกียรติและศักด์ิศรีของ

ตน 4.33 .665 4.15 .852 1.585 .207
รวม 4.37 .567 4.19 .645 2.053* .048 

 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
 



117 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการครองตน จําแนกตามระดับการศึกษา 
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ .01 อยู่ 1 ข้อคือ ข้อที่ 9 มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติภาระหน้าที่ และข้อที่ 
12 เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 
 



118 

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางาน 

 

คุณลักษณะของผู้บรหิาสถานศึกษา น้อยกว่า 10 ปี 10 ปี ขึ้นไป 
t p-value

 S.D.  S.D. 
1. ด้านความฉลาดทางอารมณ์  4.39 .587 4.26 .583 1.782 .869 
2. ด้านการครองตน 4.43 .556 4.28 .599 2.275 .576
3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.43 .522 4.30 .559 2.140 .335
4. ด้านบุคลิกภาพ 4.54 .447 4.41 .527 2.344 .118 

รวม 4.45 .481 4.31 .529 2.310 .324
 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

2 ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน 
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4.4 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ โรงเรียน 
 

คุณลักษณะของผู้บรหิาร แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P-values

ด้านความฉลาด 
ทางอารมณ์  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
302 

1.385 
103.025 

.692 

.341 
2.030 .133 

รวม 304 104.409  
ด้านการครองตน  ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม
2 

302
1.653 

103.348
.827 
.342 

2.415 .091 

รวม 304 105.001  
ด้านความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม

2 
302

1.149 
90.548

.574 

.300 
1.916 

 
.149 

รวม 304 91.696    
ด้านบุคลิกภาพ  ระหว่างกลุ่ม  

ภายในกลุ่ม  
2 

302 
1.516 
75.416 

.758 

.250 
3.036 .050* 

รวม 304 76.932  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม

2 
302

1.355 
79.453

.677 

.263 
2.575 .078 

รวม 304 80.808  
 

* p ≤ .05 , ** p ≤ .01 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 

ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุ 

ประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 304 คน ซึ่งแยกตามอําเภอ ดังน้ี 
ครูผู้สอนในอําเภอวังสะพุง 113 คน ภูกระดึง 39 คน ภูหลวง 31 คน ผาขาว 53 คน เอราวัณ 38 คน 
และหนองหิน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามแนวคิดของ 
ประคอง รัศมีแก้ว ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 1) ความฉลาดทางอารมณ์ 2) การครองตน  
3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4) บุคลิกภาพ   

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่ามัชฌิม-เลขคณิตจากมากไป
น้อย ได้ดังน้ี มากที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
การครองตน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
1.1 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิด 

เห็น ระดับมาก ทุกรายการ ได้แก่ ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานของผู้บริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อย่างเหมาะสม ความเป็นนักประชาธิปไตยขอผู้บริหาร
โรงเรียน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทํางาน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ความมี
จิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริหาร
โรงเรียน มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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สังเคราะห์ อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองด้วยความมีสติ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการปรับความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ มีการใช้อํานาจในฐานะผู้บริหารอย่างเหมาะสม และความอดทนต่อความกดดันทางใจ
ของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ตามลําดับ 

1.2 ด้านการครองตน อยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับ
มากทุกรายการ ได้แก่ มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ มีความ
ตระหนักในภารกิจด้านการบริหารงานในโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน เป็นผู้มีอุดม 
การณ์อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร มีความสามารถในการ
ดูแลตนเองและปกป้องช่ือเสียงของตน อุทิศตนเพ่ือการบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง มีความมุ่งมั่นใน
การทํางาน ดํารงตนในชีวิตประจําวันได้เหมาะสมกับฐานะ การเป็นผู้ตรงต่อเวลาของผู้บริหาร พึง
พอใจ ในฐานะ เกียรติและศักด์ิศรีของตน มีความสามารถในการบริหารเวลา ดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอ และมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ตามลําดับ  

1.3 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็น ระดับมากทุกรายการ ได้แก่ ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับคณะทํางานอย่างเคร่ง 
ครัด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบมีประสบ 
การณ์มากในการบริหารการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนรวม ปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของผู้บริหารโดยคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในงาน มีการวางตัวบุคคล
ในการทํางานอย่างเหมาะสม นําแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารงานอยู่
เสมอ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง กระตุ้นให้บุคลากร
ทุกคนมุ่งมั่นทํางานเพ่ือส่วนรวมอย่างจริงจัง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการศึกษา มีการ
สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และมีการประเมิน 
ผลงานและนําผลการประเมินไปใช้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ตามลําดับ  

1.4 ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับ
มากที่สุด ได้แก่ แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับสถานการณ์มีการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น 
ระดับมาก ได้แก่ เป็นผู้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความสง่างามทั้งภายในและภายนอก มีการตอบสนองต่อ
สิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึกอย่างเหมาะสม ประพฤติตนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคม มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึกอย่างเหมาะสม เตรียมร่างกายและจิตใจให้
พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ข้องเกี่ยวกับ
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อบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายท้ังปวง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร และมีความมั่นคง
ทางจิตใจไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรค มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทํางานและขนาดของโรงเรียน 

 2.1 พบว่า ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยภาพรวมการมีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านบุคลิกภาพน้ันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงการมีส่วนร่วมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.049, sig = .126) 

 2.2 พบว่า ระดับการศึกษาระหว่าง ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับ สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
โดยภาพรวม ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านบุคลิกภาพ ระหว่างผู้ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.3 พบว่า ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

 2.4 พบว่า ขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

จากสรุปผลการวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี  

1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคคลที่เป็นผู้บริหารจะต้อง
มีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณสมบัติส่วนตัว และคุณสมบัติทางวิชาการ ซึ่งคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่  
มีสุขภาพดี มีความเฉลียวฉลาด มีอารมณ์มั่นคง มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสูง มีความสามารถในการ
แสดงออกซึ่งความคิด และมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ไม่เห็นแก่ตัว ความไม่รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน ฯลฯ และ
ผู้บริหารควรจะมีทศบารมี หรือการสร้างบารมี 10 ประการ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ 
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา ส่วนคุณสมบัติทางวิชาการ ได้แก่ มีความรอบรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีประสบการณ์และวุฒิทางการศึกษา (พนัส หันนาคินทร์, 2524, หน้า 63) และพนัส หัน
นาคินทร์ ยังกล่าวอีกว่า ภารกิจหรือพฤติกรรมเหล่าน้ันสามารถจําแนกเป็นคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ได้ 4 
ด้าน คือ 1) คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่
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ผู้นําต้องการ ความสามารถในการเข้าใจถึงสภาพและความแตกต่างของมนุษย์ ความสามารถในการจูง
ใจและให้กําลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการ 
บริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง ระดับการศึกษา ความรู้สาขา
ต่าง ๆ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารพึงมี เพราะผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ
ภายในโรงเรียน 3) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนรวมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ในตัวบุคคล
แต่ละคน ซึ่งมีระบบทางกายและจิตกําหนดให้บุคคลมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากคน 
อ่ืน และหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่อยู่ในแต่ละคน รูปแบบพฤติกรรมของบุคลิกภาพเป็นผล 
จากปฏิกิริยาร่วมกันอย่างซับซ้อนของโครงสร้างของร่างกาย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา น่ันเอง  
4) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหารงาน หมายถึง ศักยภาพของบุคคลที่ประกอบด้วย ความ 
รู้หรือทักษะซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดความสําเร็จในการปฏิบัติงานหรือการทํากิจกรรมน้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับ พรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ได้ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุรุสภาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ทั้งหมด 12 เกณฑ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยัง
ได้สอดคล้องกับ บุญลือ คงน้อย ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
24 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับ เพ่ิมศักด์ิ เพ่ิมประยูร ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี การวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังน้ี  

1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาสถานศึกษา ด้านบุคลิกภาพ ทั้งในภาพรวมและข้อคําถามอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารที่ดีต้องมีลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลน้ัน รุ่ง แก้วแดง ได้กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล คือการเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าในการพูดและการปฏิบัติ  
มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของชาติ และ
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม น่ันเอง สอดคล้องกับ เพิ่มศักด์ิ เพิ่ม
ประยูร ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี การวิจัยพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากเรียง 
ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ และด้านการจูงใจและดังเช่น 
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี ด้านบุคลิกภาพ ควรมีบุคลิกภาพที่ดี 
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โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง และต้องแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและค่านิยม ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญที่ทําให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชามีความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสอดคล้อง
กับ อภิวัฒน์ ภูไชยแสง กล่าวว่า บุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้นําที่เหนือบุคคลอ่ืน ควรมีลักษณะดัง 
ต่อไปน้ี มีเชาว์ปัญญาดี มีนิสัยรักการอ่าน และมีความรู้ความสามารถ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนในเรื่องที่ตน
รับผิดชอบ ชอบกิจกรรมและงานสังสรรค์ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสามารถในการเข้าสังคมได้ดี
และมีช่ือเสียงโด่งดัง การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ดี และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รู้วิธีการทํางานและปรารถนาความสําเร็จ มีความอดทนและเช่ือมั่นในตนเอง และมีความรับผิดชอบ มี
ความเพียรพยายาม ปรารถนาที่จะทําดี มีความต่ืนตัวและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้และให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ สอดคล้องกับ นิวัฒน์ อรรคฮาต ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรม 
การสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
สําคัญ 3 อันดับแรกดังน้ี 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ
และ มีเหตุผล 2) มีความเป็นประชาธิปไตยและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ 3) มีความรู้และความเข้าใจการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล 

1.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวม
และข้อคําถามอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก ผู้บริหารได้นําแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาจากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเองเพ่ือให้
สามารถในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ Kingbuli ได้
กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้ อ้างถึงใน จรัส โพธิศิริ ดังน้ี ผู้บริหารต้องรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง เสริมสร้างให้งานมีคุณภาพได้รับผลสูงสุด สอนและนิเทศ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ติดต่อประสานงานในองค์การเพ่ือให้งานมีคุณภาพ และเป็นผู้สั่งงานและควบคุม
งาน และสอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ ได้แสดงทัศนะว่า ผู้บริหารเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้
โรงเรียนน้ันเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ดังน้ัน บุคคลที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 
คุณสมบัติส่วนตัว และคุณสมบัติทางวิชาการ ซึ่งคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ มีสุขภาพดีมีความเฉลียวฉลาด 
มีอารมณ์มั่นคง มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสูง มีความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิด และมี
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ไม่เห็นแก่ตัว ความไม่รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน ฯลฯ และผู้บริหารควรจะมีทศบารมี หรือ
การสร้างบารมี 10 ประการ คือ ทานศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ
อุเบกขา ส่วนคุณสมบัติทางวิชาการ ได้แก่ มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีประสบการณ์และ
วุฒิทางการศึกษา สอดคล้องกับ กิติ ตยัคคานนท์ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีและที่จําเป็นของผู้บริหาร 
ต้องมีความรู้ในงานบริหาร รู้นโยบาย รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีแผนในการดําเนินงาน มีการ
ประเมินผลงาน และมีความคิดริเริ่มทํางานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ สอดคล้องกับ พรสวรรค์  
สุรพรสถิตกุล ได้ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตาม
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ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ด้าน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียนและ
ชุมชนด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
และยังสอดคล้องกับ มณีรัตน์ เสโนฤทธิ์ ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ของบุคลากรโรงเรียนวัดใหญ่ ศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ด้านคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

1.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการครองตน ทั้งในภาพรวมและข้อคําถามอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารได้ยึดหลักการครองตนที่ดี ด่ังที่ วีระศักด์ิ นามกอง ได้กล่าวว่า การครอง
ตนของผู้บริหารมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารองค์กร โดยมีปัจจัยที่ทําให้การทํางานบรรลุผล
สําเร็จ คือ การครองตน ประกอบไปด้วย การแสดงออกโดยขยัน อดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน มีจิตสํานึก
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตนเอง มีความตระหนัก และกระตือรือร้นในการพัฒนา
โรงเรียน เป็นผู้รักษาระเบียบวินัย มีอุดมการณ์ เช่ือมั่นในตนเอง มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ ซึ่งสอด 
คล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
คุณธรรมในเรื่องต่อไปน้ีเป็นพ้ืนฐาน คือ มีเมตตา กรุณา ต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน มีความเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน มีความยุติธรรม มีเหตุผลและวางตัว
เป็นกลางอย่างสมํ่าเสมอ มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วม 
งานและผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้อ่ืน มองโลกในแง่ดี และยึดระบบคุณธรรมในการ
บริหารงาน ซึ้งคุณธรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นความคาดหวัง ทั้ง
ของทางราชการและสังคมที่จะได้เห็นข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในฐานะ “ครู” ด้วยแล้วก็ย่ิงได้รับการคาดหวังไว้ในระดับสูงกว่าข้าราชการในตําแหน่งอ่ืนเพราะ
ต้องดํารงตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งที่เป็นทั้งครูและผู้บังคับบัญชาจึงจําเป็นต้องเป็น แบบอย่างในการ
ปฏิบัติทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและหน้าที่การงานแก่ผู้ร่วมงาน และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ 
“ครองตน ครองคน และครองงาน” อันเป็นหนทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นํา ทั้งน้ียังสอดคล้องกับ วีระศักด์ิ นามกอง ยังได้ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การครองตนของผู้บริหารและยังสอดคล้องกับ ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต ได้ศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้าน
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อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้นํา 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความ สามารถ และด้านเทคนิคการประชุม 

1.4 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ทั้งในภาพรวมและข้อ
คําถามอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารตระหนักถึงความรู้สึก ความคิดและควบคุมอารมณ์และแรง
กระตุ้นภายในตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ 
สามารถให้กําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไม่คับข้องใจ รู้จักขจัดความ 
เครียดได้ สามารถช้ีนําความคิดและการกระทําของตนในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข จน
ประสบความสําเร็จในการเรียน ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ด่ังที่ ทศพร ประเสริฐสุข ได้กล่าวไว้ และยังสอดคล้องกับ วีระศักด์ิ นามกอง ได้กล่าวว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะเฉพาะ หรือความสามารถเฉพาะตัวของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกโดยควบคุมอารมณ์ได้ จิตใจมั่นคงเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน เข้าใจ
ผู้ร่วมงาน มีความเป็นประชาธิปไตย มีความหนักแน่น สร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความยืดหยุ่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สุภาพ ถ่อมตน โอบ
อ้อมอารี เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักใช้อํานาจในทางที่ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักใช้คน และยังสอดคล้อง 
กับ จุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์ ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาด้านการไวต่อข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมทั้ง
สอดคล้องกับ ยุทธพงษ์ ก่ิงวิชิต ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นรายด้าน เป็น
รายข้อ รวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความฉลาดทางอารมณ์ การครองตนความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ โดยใช้การทดสอบค่าที  

 2.1 ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า โดยภาพรวมการมีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านบุคลิกภาพน้ันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคลิกภาพของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะ 
เฉพาะของบุคคลท่ีสั่งสมและปฏิบัติมานานจนส่งผลและหล่อหลอมให้เกิดเป็นพฤติกรรมและอุปนิสัย
เฉพาะตัวที่แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ สอดคล้องกับ เพิ่มศักด์ิ เพิ่มประยูร ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาลพบุรี การวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี จําแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 และยังสอดคล้องกับ พรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ได้ทําการศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันพบว่ามีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ รวมท้ังยังสอดคล้องกับ ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านเทคนิคการประชุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 2.2 ระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้านที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
และด้านการครองตน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การศึกษาที่สูงขึ้นทําให้บุคคลมีมุมมองที่แตกต่างกันไปน่ันเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมพงศ์ บริรักษ์นรากุล ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด
ปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนก
ตามตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้านภาวะผู้นํา ด้านวิชาการด้านบุคลิกภาพ และด้านการ
บริหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท และ 
สูงกว่าปริญญาโทสูงกว่าค่าเฉล่ียของผู้ที่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี และยังสอดคล้องกับ 
บุญมา กัมปนาทพงษ์ ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารดีเด่นและผู้บริหารทั่วไปตามตัวแปรปัจจัยชีว 
สังคม คุณลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญดังน้ี ปัจจัยด้านวุฒิทางการศึกษา คือ ผู้บริหาร
ดีเด่นวุฒิปริญญาตรี มีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นําวิชาการและความสามารถในการบริหารงานสูง
กว่าผู้บริหารงานทั่วไปที่มีวุฒระดับเดียวกัน และผู้บริหารดีเด่นที่มีวุฒิปริญญาโท มีคุณลักษณะด้าน
วิชาการสูงกว่าผู้บริหารทั่วไปที่มีวุฒระดับเดียวกัน  

 2.3 ประสบการณ์ทํางาน พบว่า ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครูผู้สอนถึงมีประสบการณ์
การทํางานที่ต่างกันแต่ยังมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน เพราะ
ผู้บริหารถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่ยังมีการวางตัวได้เหมาะสมในทุกด้านน่ันเอง จึงสอดคล้องกับ เพิ่มศักด์ิ 
เพิ่มประยูร ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
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และครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี การวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี จําแนกตามประสบการณ์การทํางานและขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ 
วีระศักด์ิ นามกอง ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน และมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

3. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความฉลาดทางอารมณ์ การครองตนความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกภาพ โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ ด้านขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงศ์ บริรักษ์
นรากุล ได้ศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดปัตตานีผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานตามขนาดของสถานศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้านบุคลิกภาพ และด้านการบริหาร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ภาวะผู้นํา และด้านวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของผู้ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และยังสอดคล้องกับ สินสมุทร สามารถ ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษา ตามขนาดโรงเรียนของข้าราชการครูสาย
ผู้บริหาร และข้าราชการครูสายผู้สอน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 รวมท้ังยังสอดคล้องกับ อภิวัฒน์ ภูไชยแสง ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค์ โดยรวม ขนาดใหญ่และขนาดกลางมีทัศนะไม่แตกต่างกัน และครู 
ผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่และขนาดกลางมีทัศนะไม่แตกต่างกัน และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีทัศนะต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค์ในอีก 3 ด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน สรุปได้
ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนเน้นด้านวิชา 
การ ส่วน 3 ด้านไม่แตกต่างกันทั้งโรงเรียนขนาดเล็กแต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีทัศนะไม่
แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน 

เป็นการศึกษาหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการ และคู่มือการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานในระดับต่าง ๆ 
ได้จัดทําขึ้น  

 1.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ศึกษาดูงาน เป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาของผู้บริหารโดยการไป
ศึกษาและสังเกตการปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารใน
หน่วยงานของตน 

 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ควรนําคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแนว 
ทางในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการปรับปรุง และพัฒนา
ไปสู่ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่ดีอย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัย 
 2.1 ควรมีการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีการวิจัยรูปแบบอ่ืน เช่น 

ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพระดับลึก ในแต่ละองค์ประกอบในสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับ ทั้ง
สถานศึกษาของรัฐบาล และสถานศึกษาของเอกชน  

 2.2 ควรศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารในสถานศึกษา 
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3. ดร.สุภชัย จันปุ่ม 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอ่ียม 
 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9  
  กรรมการประจําหลักสูตร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 



ท่ี ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/๐๕๒ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 
      จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 

                               
๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโป่งศรีโทน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน ๖   ชุด 
 

         ด้วยนางนางวิรัตน์  พนัธ์ขาว นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และดร.ประสงค์ เ อ่ียมเวียง  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือ
วิจยั  (Try-out) โดยขอให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง
ดงักล่าว 
                  ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้
นางวิรัตน์  พนัธ์ขาว ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์จะเป็น
พระคุณยิง่ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานุเคราะห์ 
         

                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                                        
          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 
     ผูช่้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
        วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



ท่ี ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/๐๕๒ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 
      จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 

                               
๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นกดุแก 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน  ๖  ชุด 
 

         ด้วยนางนางวิรัตน์  พนัธ์ขาว นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และดร.ประสงค์ เ อ่ียมเวียง  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือ
วิจยั  (Try-out) โดยขอให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง
ดงักล่าว 
                  ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้
นางวิรัตน์  พนัธ์ขาว ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์จะเป็น
พระคุณยิง่ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานุเคราะห์ 
         

               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                                          
                      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 
     ผูช่้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
        วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



ท่ี ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/๐๕๒ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 
      จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 

                               
๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นหนองคนั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน  ๖  ชุด 
 

         ด้วยนางนางวิรัตน์  พนัธ์ขาว นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และดร.ประสงค์ เ อ่ียมเวียง  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือ
วิจยั  (Try-out) โดยขอให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง
ดงักล่าว 
                  ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้
นางวิรัตน์  พนัธ์ขาว ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์จะเป็น
พระคุณยิง่ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานุเคราะห์ 
         

              ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                      
            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 
     ผูช่้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
        วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



ท่ี ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/๐๕๒ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 
      จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 

                               
๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเอราวณั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน ๖   ชุด 
 

         ด้วยนางนางวิรัตน์  พนัธ์ขาว นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และดร.ประสงค์ เ อ่ียมเวียง  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือ
วิจยั  (Try-out) โดยขอให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง
ดงักล่าว 
                  ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้
นางวิรัตน์  พนัธ์ขาว ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์จะเป็น
พระคุณยิง่ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานุเคราะห์ 
         

       ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                           
 
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 
        ผูช่้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
          วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



ท่ี ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/๐๕๒ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 
      จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 

                               
๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงัม่วง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  จาํนวน ๖   ชุด 
 

         ด้วยนางนางวิรัตน์  พนัธ์ขาว นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์  เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  และดร.ประสงค์ เ อ่ียมเวียง  เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ี  นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือ
วิจยั  (Try-out) โดยขอให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง
ดงักล่าว 
                  ดงันั้น มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้
นางวิรัตน์  พนัธ์ขาว ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์จะเป็น
พระคุณยิง่ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานุเคราะห์ 
         

              ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                      
    
            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 
     ผูช่้วยอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
        วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการครองตน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้าน
บุคลิกภาพ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 

3. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อคุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ใช้สําหรับการวิจัยเท่าน้ัน การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทําเป็น

ภาพรวม ผู้วิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการวิจัยอย่างเคร่งครัด จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 
งานของท่านแต่ประการใด แต่กลับจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ต่อการบริหารการศึกษา 

ในฐานะที่ท่านมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน 
โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน ทุกข้อทุกตอน ให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบ 
สอบถามชุดน้ีครบสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
                นางวิรัตน์ พันธ์ขาว 
           นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

 ชาย  
 หญิง 
 

2. ระดับการศกึษา 
  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
      
3. ประสบการณ์การทํางาน 

 น้อยกว่า 10 ปี    
 ต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

 
4. ขนาดโรงเรยีน 
  ขนาดเล็ก (นักเรียนต้ังแต่ 120 คนลงมา)  
  ขนาดกลาง (นักเรียนต้ังแต่ 121-300 คน) 
  ขนาดใหญ ่(นักเรียนต้ังแต่ 301 คนขึ้นไป) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
 
คําชี้แจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ในการดําเนินงานในศูนย์เพียง

ช่องเดียว 
5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับ มาก  
3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
ตัวอย่าง 
 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

ระดับคณุลักษณะ 
มาก
ที่สุด 
(5)

มาก 
 

(4)

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1)

แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
   
   

 
หมายถึง แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

 

ระดับคณุลักษณะ 
มาก
ที่สุด
(5)

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1)

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริหาร

โรงเรียน 
     

2. ความอดทนต่อความกดดันทางใจของผู้บริหารโรงเรียน   
3. สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
4. ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานของผู้บริหารโรงเรียน      
5. ความเป็นนักประชาธิปไตยขอผู้บริหารโรงเรียน   
6. ความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรใน

โรงเรียน
     

7. ความมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน   
8. มีความสามารถในการตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ 

อย่างมีเหตุผล 
     

9. มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ      
10. มีการใช้อํานาจในฐานะผู้บริหารอย่างเหมาะสม    
11. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการ

ทํางาน 
     

12. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้าง 
สรรค์ 

     

13. มีความสามารถในการปรับความรู้สึกได้ตามสถานการณ์    
14. อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองด้วยความ

มีสติ 
     

15. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อย่างเหมาะสม      
ด้านการครองตน 
16. มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย    
17. การเป็นผู้ตรงต่อเวลาของผู้บริหาร      
18. อุทิศตนเพ่ือการบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง    
19.  มีความมุ่งมั่นในการทํางาน    
20. มีความสามารถในการบริหารเวลา      
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

 

ระดับคณุลักษณะ 
มาก
ที่สุด
(5)

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1)

21. มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอ   
22. เป็นผู้มีอุดมการณ์อย่างสร้างสรรค์   
23. มีความสามารถในการดูแลตนเองและปกป้องช่ือเสียง

ของตน 
     

24. มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติภาระหน้าที่   
25. มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร   
26. มีความตระหนักในภารกิจด้านการบริหารงานใน

โรงเรียน
     

27. เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน   
28. ดํารงตนในชีวิตประจําวันได้เหมาะสมกับฐานะ   
29. ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง    
30. พึงพอใจในฐานะ เกียรติและศักด์ิศรีของตน    
ด้านความสามารถในการทํางาน
31. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยคํานึงถึงคุณภาพ

และประสิทธิภาพของงาน
     

32. มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ    
33. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการ 

ศึกษา 
     

34. มีประสบการณ์มากในการบริหารการศึกษา    
35. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการศึกษา    
36. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในงาน    
37. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ    
38. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนรวม    
39. มีการวางตัวบุคคลในการทํางานอย่างเหมาะสม    
40. มีการประเมินกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง    
41. มีการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับตนเองและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
     

42. นําแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
บริหารงานอยู่เสมอ 
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ข้อที่ 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

 

ระดับคณุลักษณะ 
มาก
ที่สุด
(5)

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1)

43. มีการประเมินผลงานและนําผลการประเมินไปใช้อย่าง
เหมาะสม

     

44. กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทํางานเพ่ือส่วนรวมอย่าง
จริงจัง 

     

45. ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ร่วมกับคณะทํางานอย่าง
เคร่งครัด

     

ด้านบคุลิกภาพ 
46. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
47. ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม   
48. มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคน      
49. เป็นผู้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความสง่างามทั้งภายในและ

ภายนอก 
     

50. ให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม   
51. มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึกอย่าง

เหมาะสม
     

52. เป็นผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับสถานการณ์   
53. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ      
54. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง   
55. ประพฤติตนให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี

ของสังคม
     

56. ไม่ข้องเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง   
57. วางตนเป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย      
58. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน

อยู่เสมอ 
     

59. มีความมั่นคงทางจิตใจไม่หว่ันไหวต่ออุปสรรค   
60. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร   

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลที่ได้รับจะนําไปใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาของ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ (IOC) 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ 
เรื่อง 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือการศึกษาอิสระ 5 ท่าน ดังน้ี 
 

ข้อที่ หัวข้อที่พิจารณา 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ความสามารถในการข่มความรู้สึกต่าง ๆ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
2. ความอดทนต่อความกดดันทางใจของ

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

+1
 

+1
 

+1
 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

3. สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

4. ความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานของผู้บริหาร
โรงเรียน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

5. ความเป็นนักประชาธิปไตยขอผู้บริหาร
โรงเรียน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

6. ความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคี
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

7. ความมี จิ ต ใ จที่ เ สี ย สละ ไม่ เ ห็ นแ ก่
ประโยชน์ส่วนตน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

8. มีความสามารถในการตัดสินใจในการ
ดําเนินการใด ๆ อย่างมีเหตุผล

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

9. มีความเอื้อเฟ้ือ โอบอ้อมอารีกับผู้ร่วม 
งานอยู่เสมอ 

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

10. มีการใช้อํานาจในฐานะผู้บริหารอย่าง
เหมาะสม

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

11. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความ
ยืดหยุ่นในการทํางาน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้
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ข้อที่ หัวข้อที่พิจารณา 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

12. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

13. มีความสามารถในการปรับความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์ 

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

14. อดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ตนเองด้วยความมีสติ 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

15. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อย่าง
เหมาะสม

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

ด้านการครองตน 
1. มีการดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
2. การเป็นผู้ตรงต่อเวลาของผู้บริหาร +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้
3. อุทิศตนเพ่ือการบริหารการศึกษาอย่าง

จริงจัง 
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1 
 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

4.  มีความมุ่งมั่นในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
5. มีความสามารถในการบริหารเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
6. มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
7. เป็นผู้มีอุดมการณ์อย่างสร้างสรรค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
8. มีความสามารถในการดูแลตนเองและ

ปกป้องช่ือเสียงของตน 
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1 
 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

9. มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

10. มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับการ
เป็นผู้บริหาร 

 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

11. มีความตระหนักในภารกิจด้านการ
บริหารงานในโรงเรียน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้

12. เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
13. ดํารงตนในชีวิตประจําวันได้เหมาะสม

กับฐานะ 
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1
 

+1 
 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

14. ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

 
+1

 
+1

 
+1

 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 ใช้ได้
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ข้อที่ หัวข้อที่พิจารณา 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

15. พึงพอใจในฐานะ เกียรติและศักด์ิศรีของ
ตน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

ด้านความสามารถในการทํางาน
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดย

คํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
งาน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้

2. มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 

+1
 

+1
 

+1
 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

4. มีประสบการณ์มากในการบริหารการ 
ศึกษา 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัด
การศึกษา

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

6. มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในงาน 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

7. มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

8. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 
การมีส่วนรวม 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

9. มีการวางตัวบุคคลในการทํางานอย่าง
เหมาะสม

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

10. มีการประเมินกระบวนการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

11. มีการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้ 
กับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

12. นําแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิ 
ภาพมาใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

13. มีการประเมินผลงานและนําผลการ
ประเมินไปใช้อย่างเหมาะสม

 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้
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ข้อที่ หัวข้อที่พิจารณา 
ระดับความคดิเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

14. กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทํางาน
เพ่ือส่วนรวมอย่างจริงจัง 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

15. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับคณะ 
ทํางานอย่างเคร่งครัด 

 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

ด้านบุคลิกภาพ
1. แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
2. ดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
3. มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
4. เป็นผู้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความสง่างาม

ทั้งภายในและภายนอก 
 

+1
 

+1
 

+1
 
0

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

5. ให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้
6. มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ

ความรู้สึกอย่างเหมาะสม +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้
7. เป็นผู้มีจิตเมตตาวางตนได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
8. เป็นแบบอย่างที่ ดี ในด้านการพัฒนา

บุคลิกภาพ
 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

9. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

10. ประพฤติตนให้มีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคม

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

11. ไม่ข้องเ ก่ียวกับอบายมุขและสิ่ งผิด
กฎหมายทั้งปวง 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

12. วางตนเป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้
13. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสําหรับ

การปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

14. มีความมั่นคงทางจิตใจไม่หว่ันไหวต่อ
อุปสรรค 

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได้

15. มี บุคลิกภาพท่ี เหมาะสมกับการเป็น
ผู้บริหาร 

 
0

 
+1

 
+1

 
+1

 
+1 

 
4 

 
0.8 

 
ใช้ได้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
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Reliability 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

N of Cases    =    304.0 
 
Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
 4.3578 4.3056 4.4544 .1489 1.0346 .0033 
 
 

Reliability Coefficients     5 items 
 

Alpha   =    .9661     Standardized item alpha   =   .9664 
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ประวตัิของผู้วิจัย 
  
ชื่อ-สกุล  : นางวิรัตน์ พันธ์ขาว 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 31 กรกฎาคม 2522 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  : 246 หมู่ 4 ถนนภูมิวิถี ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง  
    จังหวัดเลย 
 
การศึกษา  
 พ.ศ. 2534 : ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 
 พ.ศ. 2537 : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
 พ.ศ. 2540 : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 
 พ.ศ. 2544 : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.การศึกษาปฐมวัย) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พ.ศ. 2558 : ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 
ประสบการณ์การทํางาน  
 พ.ศ. 2551-2553 : ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว อําเภอนํ้ายืน  
   จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2554-2555 : ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว อําเภอนํ้ายืน  
   จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น อําเภอภูหลวง  
   จังหวัดเลย 
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