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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 328 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่  และมอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 40 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที  และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 มี
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า มี
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปต่ า คือ ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพ  
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
 

ค ำส ำคัญ : คุณลักษณะ  ผู้บริหารมืออาชีพ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to study the characteristics of 
professional administrators under Secondary Educational Service Area Office 4 and to 
compare their characteristics classified by position and school size. The research sample 
consisted of 328 school administrators and teachers under The Secondary Educational 
Service Area Office 4 in the academic year 2015. The sample size was determined using 
Krejcie and Morgan’s table. The participants were selected using the stratified random 
sampling method. The research instrument was a 40-item five- point rating scale 
questionnaire. The data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance one-way ANOVA.  

The results were as follows: 
 1. The characteristics of the professional administrators of the schools under 
Secondary Educational Service Area Office 4 were, overall and for each aspect, at high levels. 
The highest level was for the aspect individual features, and the lowest was for profession. 
 2. The opinions of the professional administrators and the school teachers under 
Secondary Educational Service Area Office 4 concerning the characteristics of the 
professional administrators showed that the aspects individual features and profession were 
overall significantly different at the .05 level.   
 3.  The school administrators under Secondary Educational Service Area Office 4 
who worked in schools of different sizes had different characteristics for the aspects of  
individual features and profession at the .05 level.  
 

Keywords: Characteristics, Professional Administrators 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การศึกษาเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมท่ีใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  เป็นทุน

มนุษย์ท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม  พัฒนาการอยู่ร่วมกันของสังคม  การเมือง   

การปกครอง  และเศรษฐกิจ  การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม   

มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า   

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน,  2557) ท้ังนี้  การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องใช้ โรงเรียนอันเป็นสถาบันทางสังคม 

ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดังกล่าว  เนื่องจาก  โรงเรียนเป็นแหล่งประสิทธิ์

ประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้  วัฒนธรรม  ฝึกทักษะอาชีพ  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  และฝึกทักษะชีวิตอันจ าเป็นในการด ารงชีพให้กับผู้เรียน   

สรรค์สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่ ผู้เรียน   เพื่อให้สามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม  เป็นทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการทางสังคม  โดยมี

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินการของโรงเรียน 

ด้วยการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย หลักการของโรงเรียน ร่วมกับองค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

แล้วน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  โดยท่ีทุกฝ่ายมีความพยายามท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 

ของการศึกษา อันได้แก่ หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เป็นต้น ให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พยายามท่ีจะด าเนินการทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการศึกษาโดยให้

มีผลผลิตคือผู้เรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด   

 ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีหน้าท่ีบริหารจัดการให้นักเรียนมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมท้ังมีลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว ยังต้อง
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บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 
(กระทรวง ศึกษาธิ กา ร ,  2546)  อี ก ด้วย  ท้ั งนี้ พ ระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริ หาร รา ชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามหลักการกระจายอ านาจ
และการบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) โดยมุ่งให้การบริหารจัด
การศึกษาเบ็ดเสร็จท่ีโรงเรียน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ออกเป็น 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  จะเห็นได้ว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้แทนนิติบุคคลจึงมีภารกิจในการบริหารโรงเรียนเป็นอันมาก  ในขณะท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีสังคมให้การยอมรับและนับถือว่ามีคุณค่าในด้านต่างๆ เช่น มีความ
เป็นผู้น า มีหน้าท่ีตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีอ านาจในการบริหารส่ังการ เป็นต้น นั่นคือ งานเกือบทุก
ชนิดจะมุ่งตรงมาท่ีผู้บริหารสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าท่ี งานท่ีส่วนราชการอื่นเสนอให้
ปฏิบัติ  งานสังคม  และงานพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน จึงนับได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาระงานท่ีหนักมาก  อีกท้ังในยุคโลกาภิวัตน์เช่นปัจจุบัน  การบริหารกิจการใดๆ  ท่ีเกี่ยวกับ
สาธารณะ  เกี่ยวข้องกับผู้ ท่ีมี ส่วนได้ส่วนเสีย   มีความจ าเป็นต้องอาศัย ผู้บริหารมืออาชีพ 
(Professional Administrators)  จึงจะท าให้การด าเนินงานต่างๆ ด าเนินไปได้ด้วยดี  บรรลุจุดหมาย
ท่ีก าหนดไว้เพราะการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว  อย่างไร้พรหมแดน  และส่งผลกระทบไปท่ัวโลก นั่นหมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคปัจจุบันทุกคนควรเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  เพราะผู้บริหารมืออาชีพมีความส าคัญต่อการ
บริหารงานในระดับต่างๆ ท้ังในระดับชาติและระดับหน่วยงาน (ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2540)  
เนื่องจากเหตุผล 5 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง การเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วของยุค        
โลกาภิวัตน์  ไร้พรหมแดน ท่ีมีความสลับซับซ้อนสูง ประการท่ีสอง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากโดยไม่มีส้ินสุด  
จึงต้องอาศัยผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์  มีความรู้  ความสามารถรอบด้าน พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยึด   
ธรรมาภิบาลในการบริหาร  เน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย  ใช้บทบาทของผู้บริหารเป็นแบบ CEO 
(Chief Executive Officers)  อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย (All for Education)  ประการท่ีสาม  
การบริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูง ต้องมีลักษณะการบริหารเฉพาะ  มีอิสระในการด าเนินงาน  
ต้องใช้วิธีแห่งปัญญาท่ีลึกซึ้ง  ต้องมีองค์กรวิชาชีพควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ประการท่ีส่ี  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการบริหาร  ท่ีเน้น
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เน้นประสิทธิภาพในการท างาน  รวดเร็ว  ประหยัด  ระดับศักยภาพ
สูงมีความจ าเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสถานการณ์ ใช้ปรีชาชาญหลายๆ ด้าน เช่น 
IQ: ปัญหาความรู้ (Intelligence) EQ: อารมณ์ (Emotion) AQ:  น้ าอดน้ าทน ทนล าบาก (Adversity) 
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VQ: ปล่อยวาง ลดอัตตา (Void) และประการสุดท้าย ความจ าเป็นท่ีต้องอาศัยการศึกษาอบรมและ
สร้างประสบการณ์  รวมท้ังสร้างประสบการณ์ธรรมชาติ  จึงจะประสบความส าเร็จ (ธีระ รุญเจริญ, 
2548) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน
หนึ่งท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ท่ัวถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยก าหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ทันสมัย ยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  พร้อมท้ัง
ก าหนดพันธกิจไว้ว่า  1) พัฒนาการมัธยมศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยประชากรวัย
เรียนมีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  2)  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม 3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพและกระจายอ านาจตามหลักนิติบุคคล  และ  5) ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการจัดการมัธยมศึกษาท่ีเข้มแข็ง  ท้ังนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มี
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 42 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)  
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกโรงเรียนต่างมีภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ตามท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของวิสัยทัศน์ท่ีระบุว่า  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นองค์กร                           
ธรรมาภิบาล ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และใน
ส่วนหนึ่งของพันธกิจท่ีระบุว่า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและกระจาย
อ านาจตามหลักนิติบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่า  นอกจากเหตุผลท่ีน าเสนอไว้ข้างต้นถึงความจ าเป็นของการ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันทุกคนแล้ว  การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จะบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และ   พันธกิจได้นั้น  จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยเช่นกัน  จึงเกิดประเด็นท่ีน่าสนใจว่า  หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จะเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามทัศนะหรือความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยคาดว่า  ผลการวิจัยท่ีได้จะน ามาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
   อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ขนาดของ
โรงเรียนแล้ว จะเห็นได้ว่า มีประเด็นท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน่าจะมี
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ทัศนะหรือความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกันออกไป  อีกท้ัง  ขนาดของ
โรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ได้แก่  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ก็น่าจะมีความแตกต่างกันตามความพร้อมของโรงเรียนด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรศึกษาด้วยว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนจะมีความแตกต่างกัน
หรือไม่  อย่างไร  เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มากยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย  

 1.2.1  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 

 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 

  
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.3.1  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 4 แตกต่างกันตามต าแหน่ง 

 1.3.2  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน   

 
1.4  กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตาม

แนวคิดของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540) ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ (2540)  สมชาย  เทพแสง 

(2543)  ถวิล  อรัญเวศ (2544)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)  สถาบันพัฒนา

ผู้บริหารการศึกษา (2545)  อุทัย  บุญประเสริฐ (2546)  ธีระ  รุญเจริญ (2548)  เรวัติ  ชาตรีวิศิษฐ์ 

(2548) วิรุณ ต้ังเจริญ (2548) หวน พินธุพันธ์ (2548) และอุทัย เดชตานนท์ (2548)  แล้วสังเคราะห์

เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการในการวิจัยดังภาพท่ี 1.1 
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ภำพที่  1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ได้สารสนเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ส าหรับประยุกต์ใช้หรือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

 1.5.2 ผลการวิ จัยจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับน าไปใช้วางแผนพัฒนา ผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ให้เข้าสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

เพื่อสนองตอบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

 
1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของวิจัยด้านเนื้อหา  ด้านประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

 1.6.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 1.6.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 
ตัวแปรต้น 

1.  ต าแหน่ง 
    1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
    1.2  ครู  
2.  ขนาดของโรงเรียน 
    2.1  โรงเรียนขนาดกลาง 
    2.2  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
    2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ตัวแปรตำม 
  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 
     1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว   
     2.  ด้านวิชาชีพ   
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     1.6.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 60 คน และ 184 คน รวม 244 คน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม 1,630 คน  รวม
เป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมท้ังส้ิน 2,272 คน
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558)   
     1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558  แบ่งเป็น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 15 คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุก
ขนาด จ านวน 30 คน และครูจ านวน 298 คน รวมท้ังส้ิน 328 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970, p.608) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 1.6.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 

      1.6.3.1  ตัวแปรต้น  คือ  ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน    

      1.6.3.2  ตัวแปรตาม  คือ  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

         1.6.3.2.1  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว   

         1.6.3.2.2  ด้านวิชาชีพ   

 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1.7.1  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  หมายถึง  ลักษณะประจ าท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน 2  ด้าน  ดังนี้  
      1.7.1.1 ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  บุคลิกภาพดี  น่าเช่ือถือ  เป็นคนสุขุม รอบคอบ ใจเย็น   

มีความสามารถในด้านการพูดการเจรจา  เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน  เป็นผู้มี
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ความสามารถในการคิด  มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูง  เป็นคนทันสมัย ทันโลก  

และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  

กล้าตัดสินใจ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอๆ  และใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม 
       1.7.1.2  ด้านวิชาชีพ  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร

จัดการ  มีความรู้วามสามารถในด้านการบริหารงานวิชาการ  ก าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจน  

น าแผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง  มีภาวะผู้น า  มีจิตวิทยาในการบริหารบุคลากร  มีการกระจายอ านาจ  

กระจายงาน  บริหารงานโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  บริหารงานด้วยความอดทนต่อปัญหาและ

อุปสรรค  และมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน มี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับ

ใช้ในการบริหาร ปฏิบัติงานโดยหวังผล และเน้นผลงานท่ีถาวร  มีความไวต่อข้อมูล แสวงหาข้อมูล 

รับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อ

ความส าเร็จขององค์กร  มีความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการบริการ  มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องหลักสูตร และการเรียนการสอน  มีการบริหารการเปล่ียนแปลง และสร้างโอกาสในการพัฒนาอยู่

เสมอ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับ

หน่วยงาน องค์กร และชุมชน  รายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร 

หน่วยงานอื่นได้รับรู้  ติดต่อประสานงาน มีสัมพันธภาพกับ องค์กร และชุมชน   และมีจิตส านึก

สาธารณะ แก้ไขปัญหาและปฏิรูปสังคม 

 1.7.2  ต าแหน่ง  หมายถึง  สถานภาพทางราชการของบุคลากรในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ประกอบด้วย 

     1.7.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

     1.7.2.3  ครู   

 1.7.3  ขนาดของโรงเรียน  หมายถึง  การก าหนดขนาดของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558) 

     1.7.3.1  โรงเรียนขนาดเล็ก   มีจ านวนนักเรียน   1–120  คน   
     1.7.3.2  โรงเรียนขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรียน  121–600  คน   
     1.7.3.3  โรงเรียนขนาดใหญ ่  มีจ านวนนักเรียน  601–1,500  คน   

     1.7.3.4  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีจ านวนนักเรียนต้ังแต่ 1,501  ขึ้นไป   
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 ท้ังนี้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีโรงเรียน

ขนาดเล็กเพียง 1 โรงเรียน  ผู้วิจัยจึงยุบรวมกับโรงเรียนขนาดกลาง  ดังนั้น  ขนาดของโรงเรียนในการ

วิจัยครั้งนี้  จึงแบ่งเป็น 3 ขนาด  คือ โรงเรียนขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียน 1–600  คน)  โรงเรียน

ขนาดใหญ่ (มีจ านวนนักเรียน 601–1,500  คน)  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีจ านวนนักเรียน

ต้ังแต่ 1,501  ขึ้นไป)       

 1.7.4  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

 1.7.5  ครู  หมายถึง  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอน  และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 

 1.7.6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 หมายถึง  การก าหนดเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี)    



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็น 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  ดังนี้   
 2.1  การบริหารโรงเรียน 
   2.1.1  ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
   2.1.2  ความส าคัญของการบริหารโรงเรียน 
   2.1.3  กระบวนการบริหารโรงเรียน 
   2.1.4  ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียน   
 2.2  ผู้บริหารมืออาชีพ 
   2.2.1  ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2.2  ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2.3  ขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2.4  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา   
   2.2.5  ความหมายของผู้บริหารมืออาชีพ 
   2.2.6  ความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ 
   2.2.7  บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ 
   2.2.8  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
 2.3  ข้อมูลโดยสังเขปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 
 2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 2.5  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.6 สรุปหลักการท่ีน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

2.1  การบริหารโรงเรียน 

 การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการของการวางแผน ก าหนดนโยบาย ก าหนดวัตถุประสงค์  
การด าเนินงาน  และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรของคณะท างานส าหรับจัด
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การศึกษาให้โรงเรียนบรรลุตามเป้าประสงค์  ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารโรงเรียน
บรรลุผลและสอดคล้องกับแผน  นโยบาย และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งนักการศึกษา  นักวิชาการ 
 ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้ดังนี้ 
 มานพ วงษ์สะอาด (2547) ให้ความหมายว่า การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินกิจกรรม 
ภายในโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน อันท่ีจะ
พัฒนาสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีงาม  ตามท่ีสังคมต้องการ   
 เอกพงษ์ วรรณพงษ์ (2550) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนหมายถึง การด าเนินงานของ
บุคคลหลายคน ท้ังในและนอกโรงเรียนหรือการร่วมมือกันของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ท้ังท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน เพื่อจัดการศึกษาแก่นักเรียน ให้ส าเร็จการ ศึกษา 
ตามหลักสูตรและบรรลุตามความมุ่งหมาย เป็นสมาชิกท่ีดี มีประโยชน์ต่อสังคม 
 บุญชม  ศรีสะอาด  และสุริทอง  ศรีสะอาด (2552)  ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียน
ว่าเป็นกระบวนการและกิจกรรมท่ีผู้บริหารขององค์กรทางการศึกษาใช้ภาวะผู้น าในการระดม
ทรัพยากรและเทคนิคในการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใช้ในกิจการทางการศึกษา  
การพัฒนาองค์กรทางการศึกษา  และสมาชิกของสังคม  ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีความ
สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้  การ
ประกอบอาชีพ  และเป็นคนดีของสังคม  ตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)  ให้ความหมายว่า  การบริหาร
โรงเรียนหมายถึงกิจกรรมท้ังมวลท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงรักษาและด าเนินการภายในสถานศึกษาเพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษา 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel,  2001) ก ล่าวว่ า  การบริหารโรงเรียนหมายถึง
กระบวนการท่ีมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ อาทิ การตัดสินใจ  
องค์กร  แรงจูงใจ  ภาวะผู้น า ฯลฯ โดยการบริหารโรงเรียนต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาและ
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 โรนัลด์ และดาเรส (Ronald & Daresh, 2001)  ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนไว้
ว่า  หมายถึง  การก ากับ ติดตาม  ควบคุม  ดูแล การจัดการหรือการด าเนินงานต่างๆ  โดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลเพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนตรงตามเป้าหมาย 
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 สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานโดยคณะบุคคลเพื่อบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้  เพื่อให้นักเรียนส าเร็จ
การศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร  มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะ ตลอดจนค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี   
 2.1.2  ความส าคัญของการบริหารโรงเรียน 
 การบริหารโรงเรียนเป็นหัวใจส าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และมุ่งให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาและเป็นคนท่ี เก่ง ดี มีสุข
ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร  ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2553) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารโรงเรียนว่า  องค์กรจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดและจะด าเนินงานไปให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหารในอันท่ีจะจัดกลุ่มคนให้ร่วมมือกันท างาน เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจึงเป็นส่ิงท่ีขาดเสียมิได้ในการก าหนดแนวทางให้กับ 
การท างานของหมู่คณะ ให้สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าปราศจากการบริหารแล้ว  
กลุ่มต่างๆ ท่ีรวมกันขึ้น ก็จะไม่มีความหมายและไม่สามารถท าอะไรได้ส าเร็จ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนมีความส าคัญเนื่องจาก 
เป็นภารกิจของผู้บริหารท่ีจะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้ 
อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบบริหารไม่ดี ย่อมจะกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน  
ผู้บริหารท่ีดี จะต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ระบุความส าคัญของการบริหาร
โรงเรียนว่า  การบริหารโรงเรียนคือภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีจะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ  
และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงาน ไม่ดี  
จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ขององค์กร  นักบริหารท่ีดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการด าเนินงานต่างๆ  มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคน
เดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันท้ังในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด และความต้องการท่ีไม่เหมือนกันจึง
เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะน าเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา    
 สมคิด บางโม (2555) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารโรงเรียนว่า การบริหารโรงเรียน 
มีความส าคัญต่อโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรเพื่อการบริการ  ซึ่งเป็นท่ีรวมคนในการท างาน
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ให้บรรลุตามเป้าหมาย ท้ังนี้ การท างานจะบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการองค์กร
และการบริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 ออสติน และเรโนลด์ (Austin & Reynolds, 1990)  กล่าวถึงความส าคัญของการบริหาร
โรงเรียนว่า  การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนท้ังในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
 เซอร์จิโอวานนี่ และคนอื่นๆ (Sergiovanni & et al., 1991) กล่าวถึงความส าคัญของการ
บริหารโรงเรียนไว้ว่า  การบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพจะเป็นกุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่การเป็นโรงเรียนท่ีดี
มีคุณภาพ  ส่งผลให้ผลผลิตส าคัญคือตัวผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 สรุปถึงความส าคัญของการบริหารโรงเรียนได้ว่า การบริหารโรงเรียนจะท าให้โรงเรียน  
บริหารจัดการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายหรือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และเวลา น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
แต่อย่างไรก็ตาม  การบริหารจัดการศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่  ต้องขึ้นอยู่กับการจัดการและ
การบริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ  
 2.1.3  กระบวนการบริหารโรงเรียน 
 การบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังต้องมีกระบวนการ ท่ีหลากหลาย
รูปแบบซึ่งแตกต่างกันออกไป  นักการศึกษา  นักวิชาการ กล่าวถึงรูปแบบของกระบวนการบริหาร
โรงเรียนไว้ดังนี้ 
 พนมพร จันทรปัญญา (2545) กล่าวถึงกระบวนการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารในรูป 
ของวงจรหรือวัฏจักรไว้ดังนี้  
 1.  การวางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ คงจะไม่มี
องค์การใดปล่อยให้บุคลากรท างานไปตามสบายโดยไม่รู้ว่าจะบรรลุเป้าหมาย  ได้อย่างผู้บริหารใน
ระดับต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผน เพื่อท่ีจะได้ใช้อรรถประโยชน์ของทรัพยากรทางการ
บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจ าเป็นต้องมีการวางแผนส าหรับองค์การในอนาคต เช่น วางแผนระยะ 5 ปี 
ผู้บริหารระดับกลางจ าเป็นจะต้องวางแผนปฏิบัติประจ าปี ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย ผู้บริหารระดับล่าง
จ าเป็นต้องวางแผนในระยะส้ันให้เห็นการปฏิบัติงานประจ าวันประจ าสัปดาห์ และประจ าปี  
 2.  งานจัดรูปแบบงาน ปัญหาในองค์กรทุกวันนี้มักจะถามกันอยู่เสมอว่าใครควรท าอะไร
ผู้บริหารจ าเป็นต้องจัดรูปแบบ มอบหมายหน้าท่ีการงาน และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรโดยมี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งของเขาเท่านั้นในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
 3.  การจัดทีมงาน ผู้บริหารจะต้องแยกแยะความสามารถของบุคลากรว่าใครอยู่ในต าแหน่ง
ใด มีความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีจะท างานอะไรได้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
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 4.  การส่ังการ เมื่อผู้บริหารได้วางแผนบรรจุบุคคลตามต าแหน่ง ตามความสามารถ ตาม
ประสบการณ์ และขณะท่ีองค์กรพร้อมแล้วท่ีจะเดินเครื่องการท างาน  ผู้บริหารจะต้องเป็น 
ผู้ส่ันระฆังเริ่มปฏิบัติงาน ช้ีน าทิศทางของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะต้องสร้างวิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ผู้บริหารจะต้องสร้างภาวะผู้น าท่ีดี
เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะก าลังปฏิบัติงานส่ังการอยู่  
 5. การควบคุมเมื่อการปฏิบัติภารกิจด าเนินไป บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติงานไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ งานก็ก าลังด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป็น
ตามนโยบาย ผู้บริหารมีหน้าท่ีจะต้องควบคุมวงล้อของการเคล่ือนท่ีเหล่านี้ให้เป็นไปตามหนทาง  
ท่ีถูกต้องตามแผน เมื่อมีอะไรผิดปกติ ผิดพลาด อันจะก่อให้เกิดการเคล่ือนท่ีของงานไม่อยู่ในทิศทาง 
ท่ีถูกต้อง ผู้บริหารจะต้องด าเนินการแก้ไขควบคุมให้กลับสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) กล่าวถึงกระบวนการบริหารโรงเรียนว่าประกอบด้วยขั้นตอน 
ดังนี้  
 1.  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการเลือกภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objectives) และ
การปฏิบัติการ (Actions) และพยายามท าให้บรรลุผลส าเร็จซึ่งต้องมีการตัดสินใจเลือกแผนการใน
อนาคตจากบรรดาทางเลือกต่างๆ  
 2.  การจัดองค์การเป็นการก าหนดโครงสร้างบทบาทของบุคคลเพื่อท างานในองค์การ 
 3.  การจัดบุคคลเข้าท างาน เกี่ยวข้องกับการบรรจุและธ ารงรักษาบุคคลและต าแหน่งหน้าท่ี
ภายในองค์การโดยก าหนดความต้องการ แรงงาน การสรรหา การคัดเลือก บรรจุ เล่ือนต าแหน่ง การ
ประเมิน การวางแผนอาชีพ และการก าหนดค่าตอบแทน  
 4.  การชักน า หมายถึง การมีอิทธิพลต่อบุคคลเพื่อให้เขาท าประโยชน์ต่อองค์การและ
เป้าหมายของกลุ่ม เป็นส่ิงท่ีต้องท าเป็นหลักในการบริหารความคิดระหว่างบุคคล  ซึ่งต้องอาศัย
ผู้บริหารหรือผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ  
 5.  การควบคุม คือ การวัดและแก้ไขการท างานส่วนบุคคลและองค์การเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน การควบคุมนี้เกี่ยวข้องกับการวัดผลการกระท าเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และการวางแผนแก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ีเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547) กล่าวถึง กระบวนการบริหารว่า ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 1.  การวางแผน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการท างานล่วงหน้า
เพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้การวางแผนเป็นเรื่องท่ีส าคัญและเป็นงานขั้นต้น
ของกระบวนการบริหารตามภารกิจหลักทุกด้าน หากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการวางแผน
ในการท างานแล้ว จะให้ผู้บริหารท างานมากเกินกว่าเวลาท่ีมีอยู่ในแต่ละวันเกิดการผัดวันประกันพรุ่ง
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ในการท างาน งานท่ีควรจะท าในวันนี้ก็เล่ือนไปท าวันอื่นๆ งานจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ท าให้งานไม่
เสร็จทันเวลา  
 2.  การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด การจัดองค์การนับว่ามีความส าคัญยิ่งท่ีช่วยให้องค์การด าเนินไปด้วย
ความราบรื่น ประสบผลส าเร็จและองค์การ จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดระบบ ในการท างาน
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรมากงานสลับซับซ้อนผู้บริหารต้อง
จัดระบบการท างานให้เหมาะสมมีการแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงานชัดเจน  
 3.  การวินิจฉัยส่ังการ หมายถึง กระบวนการชักน าให้สมาชิกในองค์การได้ร่วมท ากิจกรรม
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารและเป็นการวัดความสามารถในการบริ หารองค์การ 
หลังจากท่ีมีการวางแผนและจัดองค์การแล้ว ผู้บริหารจะต้องวินิจฉัยส่ังการให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ได้ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ ค าส่ังอาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเป็นวาจาก็ได้  
 4.  การควบคุม หมายถึง การจัดการตอ่กิจกรรมทุกอย่างท่ีท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการปฏิบัติงาน
จะประสบผลส าเร็จตามแผน ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดจึงจะต้องรับผิดชอบต่อ 
การด าเนินงานท่ีได้เกิดขึ้นภายในองค์การท้ังหมด การควบคุมงานจึงเป็นการด าเนินให้เกิดความมั่นใจ
ว่างานจะด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ การควบคุมงานจึงจัดเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิด
ความส าเร็จของงาน 
 วิชัย  ตันศิริ (2549)  กล่าวว่า  กระบวนการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยการก าหนด
เป้าหมาย  การจัดโครงสร้างขององค์กร  การสร้างแรงจูงใจ  วัฒนธรรมขององค์กร  และภาวะผู้น า 
 ดับลิน (DuBrin, 2000)  กล่าวถึงกระบวนการในการบริหารโรงเรียนว่า  ประกอบด้วย 
 1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุ
และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 
 2.  การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และการ
จัดระบบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 3. การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 4.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ 
 เฮอร์ซี่, เบล็นชาร์ด และจอห์นสัน (Hersey, Blanshard & Johnson, 2001)  กล่าวถึง
กระบวนการบริหารโรงเรียนไว้ว่า  จะต้องประกอบด้วยวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ  งบประมาณ  
และเทคโนโลยี  จึงจะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย   
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 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ  
การวางแผน การจัดการ การสร้างทีมงาน การส่ังการ และการควบคุม   
 2.1.4  ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียน   
 ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนต้องยึดถือปฏิบัติ ท้ังนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547) ก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันส าหรับโรงเรียนในสังกัด
ท่ัวประเทศว่า  การบริหารโรงเรียนจะต้องประกอบด้วยขอบข่ายจ านวน  4 งาน คือ งานบริหาร
วิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารท่ัวไป  ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอ
รายละเอียด ดังนี้ 
      2.1.4.1  งานบริหารวิชาการ   
      งานบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับอีก 3 งาน คือ 
งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารท่ัวไป  เนื่องจากเป็นงานท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตร ในท่ีนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอความหมาย 
ความส าคัญและขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ ดังนี้ 
      1.  ความหมายของงานบริหารวิชาการ 
      ธีระ  รุญเจริญ (2546)  ให้ความหมายของงานบริหารวิชาการว่า เป็นการ
ด าเนินงานทุกชนิดท่ีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่
ว่าจะเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับครูหรือนักเรียนก็ตาม 
      กมล ภู่ประเสริฐ (2547) กล่าวถึงความหมายของงานบริหารวิชาการว่า เป็นการ
บริหารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา ท้ังนี้  
คุณภาพการศึกษาท่ีคาดหวัง คือ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  อันได้แก่  
ความรู้  ความเข้าใจ  ความคิด  ทักษะ  ความสามารถ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และคุณลักษณะใน
ด้านบุคลิกภาพ  ค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรม 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547  ให้ความหมายไว้ว่า การ
บริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนา  การเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ถ้ามองในด้านกระบวนการด าเนินงาน
แล้ว การบริหารงานวิชาการหมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
การเรียนการสอนให้ดีขึ้นต้ังแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียน 
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน หากมองการบริหารงานวิชาการ 
ในด้านงานของสถานศึกษา งานบริหารงานวิชาการได้แก่ งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน 
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อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียน คู่มือครู การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียน
การสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา  
การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
      ฟอร์เรส และคินเซอร์ (Forest & Kinser, 2002)  กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
      ฟรายด์, เคทเทอร์ไรท์ และมาร์แชล (Fry, Ketteridge & Marshall, 2009)  กล่าว
ว่า  การบริหารงานวิชาการหมายถึง  งานท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การท าวิจัย  
การนิเทศ  การจัดการ  และการรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพของครูผู้สอน  
      สรุปได้ว่า  งานบริหารวิชาการหมายถึง  การด าเนินงาน การบริหารจัดการกิจกรรม 
ทุกชนิดของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลตามความมุ่งหวังของหลักสูตรให้
เกิดประสิทธิผล ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้  บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   

      2.  ความส าคัญของงานบริหารวิชาการ 
      ชุมศักดิ ์ อินทร์รักษ์ (2547) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 
      1.  การบริหารงานวิชาการเป็นสาระส าคัญของการศึกษาท่ีสถานศึกษาได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
      2.  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร งานวิชาการต้องเด่น เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเกิดกับ
ผู้เรียนหรือนักศึกษา  
  3.  การบริหารงานวิชาการเป็นงานบริการทางการศึกษา ท่ีหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
มีหน้าท่ีจัดบริการให้แก่ผู้เรียนมุ่งให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม  
  4.  การบริหารงานวิชาการเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ  งานวิชาการใน
ศาสตร์สาขาใดก็ตามจะต้องแสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรู้ออกมาให้ชัดเจน  หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาแต่ละระดับจะต้องจับบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามศักยภาพ และองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด  
  5.  การบริหารงานวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  งานวิชาการช่วย
สร้างความรู้ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่นการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัยและพัฒนา ให้เน้นการพัฒนาการศึกษา 
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547) ระบุถึงความส าคัญของ 
งานบริหารวิชาการไว้ว่า  งานบริหารวิชาการเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   ตลอดจนการวัดและประเมินผล  

รวมทั้ง  การวัดถึงปัจจัยท่ีเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ     
  รุ่งรัชดาพร เวหชาติ (2551) กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารวิชาการไว้ว่า งาน
วิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มเข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล  รวมท้ังการวัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  โดยการบริหารงานวิชาการมี
ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
  2.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและ
การประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก 
  3.  เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  4.  เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ  อย่างกว้างขวาง 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)  กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียน 
  คิมบรอจ และนันเนรี่ (Kimbrough & Nunnery, 1988) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของโรงเรียน  การก าหนดจุดมุ่งหมาย
เกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  การจัดโครงสร้างของการเรียนการ
สอน การประเมินผล และการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
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  เซอร์จิโอวานนี่ และคนอื่นๆ (Sergiovanni & et al., 1991) กล่าวไว้ว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคัญเนื่องจากเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ การตั้งปรัชญาการศึกษาและต้ัง
วัตถุประสงค์ในการบริหารงานวิชาการเพื่อให้บรรลุปรัชญาการศึกษานั้น   เป็นการจัดท าโครงการ
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ   เป็นการด าเนินงานเพื่อให้มีการ
ประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ   เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมท่ีรับการเปล่ียนแปลง  และเป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา
วัสดุ  อุปกรณ์  ส่ือการเรียนรู้  เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
  สรุปถึงความส าคัญของงานบริหารวิชาการได้ว่า  งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  และถือเป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
  3.  ขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547)  ได้ก าหนดขอบข่ายของงาน
บริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
  2.  ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
  3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  4.  ด้านการนิเทศภายใน 
  5.  ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
  6.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารวิชาการไว้ดังนี ้
  1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
         2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
        3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
        4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
        5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
        6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
       7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
        8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
        9.  การนิเทศการศึกษา 
        10.  การแนะแนว 
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        11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
        12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
        13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
  14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
        15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
         16.  การคัดเลือกหนังสือ   แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
        17.  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน ์(2553)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารวิชาการไว้ดังนี ้
  1.  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานดังนี้ 
   1.1  แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทิน
การศึกษาความรับผิดชอบตามภาระหน้าท่ี การจัดขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
   1.2  โครงการสอน  เป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาท่ีต้องสอนตามหลักสูตร 
   1.3  บันทึกการสอน  เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเนื้อหาท่ีจะสอนใน
แต่ละคาบเวลาของแต่ละวัน หรือสัปดาห ์โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดโครงการสอนเป็นหลัก 
  2.  การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนิน
ไปด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
   2.1  การจัดตารางสอน  เป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานท่ี ตลอดจนผู้เรียน
ในแต่ละรายวิชา 
   2.2  การจัดช้ันเรียน  เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคารสถานท่ี
รวมทั้งการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในห้องเรียน 
   2.3  การจัดครูเข้าสอน  การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
สถานศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 
   2.4  การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้
แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้นครูอาจใช้หนังสืออื่นเป็นส่ือประกอบ หรือจากเอกสารท่ีครู
เตรียมเอง 
   2.5  การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ ก้าวหน้าของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น 
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   2.6  การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จัก
น าเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ท้ังยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาท่ีแท้จริงในสาขาวิชา และ
อาชีพนั้น  เพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป 
  3.  การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เป็นการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ได้แก ่
   3.1  การจัดส่ือการเรียนการสอน  เป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษา เน้นเครื่องมือและกิจกรรมให้ครูได้เลือกใช้ในการสอน 
   3.2  การจัดห้องสมุด  เป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม 
   3.3  การนิเทศการสอน  เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
  4.  การวัดผลและประเมินผล  เป็นกระบวนการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ผลการเรียน 
  เฟรดเดอริก และ ออร์นสเตน (Frederick & Ornstein, 1996) ระบุขอบข่ายของ 
งานบริหารวิชาการไว้ว่ามีงานส าคัญอยู่  3 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรและการน าไปใช้   
การวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน  และการบริหารบุคลากรท่ีปฏิบัติงานวิชาการ 
  ฮายด์เดิล และคีธ (Haidle & Keith, 1996)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารวิชาการ
ไว้ว่า  ประกอบด้วย 
  1.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
  2.  การจัดการเรียนการสอน 
  3.  การจัดหาส่ือการเรียนรู้ 
  4.  การซ่อมเสริม 
  5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  6.  งานห้องสมุด 
  7.  การนิเทศการสอน 
  สรุปถึงขอบข่ายของงานบริหารวิชาการได้ว่า ประกอบด้วย การวางแผนงานด้าน
วิชาการ  การจัดท า พัฒนา และบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและ
การสอนซ่อมเสริม  การจัดหาส่ือการเรียนรู้  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  งานห้องสมุด  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายใน  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การเทียบโอนผลการ
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เรียน  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ  และการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
  2.1.4.2  งานบริหารงบประมาณ 
  งานบริหารงบประมาณเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับเงิน  รายรับ รายจ่าย และการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของโรงเรียน  ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา  การบริหารงบประมาณ
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน  วิเคราะห์ หรือหาแนวทางในการบริหารงบประมาณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ผู้วิจัยจะน าเสนอความหมายของงานบริหารงบประมาณ  ความส าคัญของงานบริหาร
งบประมาณ และขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณตามล าดับดังนี้ 
  1.  ความหมายของงานบริหารงบประมาณ   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ให้ความหมายของงานบริหารงบประมาณว่าหมายถึง  
งานท่ีโรงเรียนจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นการบริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน ให้สามารถด าเนินไปตาม
จุดมุ่งหมาย  หรือตามความต้องการ   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) ให้ความหมายของงานบริหาร
งบประมาณ  ไว้ว่า  หมายถึง  ระบบการเงินของสถานศึกษา  ซึ่งจะ ต้องด าเนินการตามระบบ
งบประมาณท่ีเน้นผลงานและการบริหารจัดการ  ต้ังแต่ระบบบัญชี  รายรับรับจ่ายหรือการก่อหนี้
ผูกพัน  ตลอดจนถึงรายงานการตรวจสอบ   
  เดช  ดอนจันทร์โคตร (2550)  สรุปความหมายของงานบริหารงบประมาณว่าหมายถึง
งานเกี่ยวกับการก าหนดตัวเลข  รายรับรายจ่าย  ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ตามแผนงานหรือโครงการของโรงเรียนในช่วงเวลาท่ีก าหนด  เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  พิชญ์ษินี  โฉมอัมฤทธิ์ (2553)  ให้ความหมายว่า  งานบริหารงบประมาณ  หมายถึง 
กิจกรรมท่ีผู้บริหารและหน่วยงาน ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการอย่างมีระบบในการใช้
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ
ประเภทของงบประมาณของสถานศึกษา   
  พอตเตอร์ (Porter, 1995)  ให้ความหมายของงานบริหารงบประมาณ  ไว้ว่าหมายถึง
การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  รวมท้ัง
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณนั้นด้วย 
  บิสชอฟ และเมสทรี (Bisschoff & Mestry, 2003)  กล่าวว่า  งานบริหารงบประมาณ  
หมายถึง  การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน  ประกอบด้วย  การวางแผน  การบริหาร
จัดการ  การปฏิบัติ  และการควบคุม  ก ากับ ติดตาม  ดูแล การด าเนินงานดังกล่าว   



 22 

  สรุปได้ว่า  งานบริหารงบประมาณหมายถึงการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  2.  ความส าคัญของงานบริหารงบประมาณ 
  ศิรินันท์  ธนิตยวงศ์ (2546)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารงบประมาณไว้ว่าเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเงินสดและทรัพยากรต่างๆ  ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่รอดและ
ความมั่นคง  ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  วางแผน  หรือหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  สุมาลี  จิวะมิตร (2546)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารงบประมาณว่า  เนื่องจาก
ในปัจจุบัน  ภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารการเงิน  ซึ่งนับว่า  
เป็นเรื่องส าคัญท่ีจะต้องบริหารอย่างมีหลักเกณฑ์  รวดเร็ว  และทันการณ์  ผู้บริหารโรงเรียนท่ีดีจึง
ควรมีความรู้  ความเข้าใจ  แนวคิด  และหลักวิชาในการบริหารงบประมาณ 
  ส านักงบประมาณ (2546) ระบุความส าคัญของงานบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ 
  1.  ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาแต่ละแห่งมีภารกิจท่ีต้อง
ด าเนินการมากมาย  เพื่อช่วยให้งานด้านต่างๆ  บรรลุผล  ซึ่งจะมากหรือน้อยเพียงใด  จะต้องเกี่ยวพัน
กับงบประมาณของสถานศึกษานั้นๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  งบประมาณจึงเป็นปัจจัยให้ผู้บริหารปฏิบัติ
ภารกิจให้สอดคล้องตามขอบข่ายของงานท่ีก าหนด  และในขณะเดียวกัน  จะได้ป้องกันการปฏิบัติงาน
ท่ีไม่ใช่งานของสถานศึกษาลดน้อยลงอีกด้วย 
  2.  ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  
เนื่องจาก  ทรัพยากร  ไม่ว่าจะเป็น  คน  เงิน  และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ในสถานศึกษาท่ีมีอยู่ เพื่อการ
ด าเนินกิจการต่างๆ  ล้วนมีอยู่อย่างจ ากัดท้ังส้ิน  วิธีการของการบริหารงบประมาณคือ จะเป็น
เครื่องมือในการใช้จ่ายหรือจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายทรัพยากร  
โดยเฉพาะเรื่องเงิน  ให้สอดคล้องกับรายได้ว่า  จะจัดเพื่อการด าเนินงานด้านใด  เท่าไร  มีการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  การก าหนดระดับและปริมาณท่ีควรจะใช้  
รวมท้ัง  การติดตามก ากับการปฏิบัติงานนั้นๆ  การด าเนินงานของสถานศึกษาจึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างก าจัด 
  3.  เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน  เนื่องจากงบประมาณได้ระบุ
การจ่ายเงินแต่ละงานหรือโครงการไว้ชัดเจน  จึงสามารถตรวจสอบ  ติดตาม  การด าเนินการในแต่ละ
เรื่องได้ว่า  ผลของงานท่ีได้รับกับเงินท่ีจ่ายไปนั้น  สอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหน  โดยเฉพาะความ
สอดคล้องกันระหว่างเงินกับวัตถุประสงค์  เป้าหมายและระยะเวลาของงานท่ีปฏิบัติแต่ละช่วงเวลา  
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นอกจากนั้น  ผู้บริหารยังสามารถอาศัยงบประมาณเป็นเครื่องมือในการประสานงานแผนหรือ
โครงการต่างๆ  ภายในสถานศึกษา  เพื่อให้สามารถช่วยกันท างานสนองนโยบายหรือวัตถุประสงค์
หลักร่วมกัน  ไม่ขัดแย้งหรือต่างฝ่ายต่างท าไปพร้อมๆ กัน  กับการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในองค์กร  จะเห็นว่า  เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องส าคัญใน
ฐานะท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา  เพราะงบประมาณไม่เพียงแต่จะบอกว่า  รายรับ รายจ่าย มาจากไหน  เท่าไร  แต่
งบประมาณยังช่วยให้ผู้บริหารรู้ว่า  จะท าอะไร  อย่างไร  มากน้อยแค่ไหน  ให้สอดคล้องกับทรัพยากร  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  การบริหารงบประมาณจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
  เดช ดอนจันทร์โคตร (2550) กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารงบประมาณว่า  
งานบริหารงบประมาณมีความส าคัญเนื่องจากว่า  งบประมาณเป็นพลังส าคัญในการผลักดันให้การ
ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนงาน โครงการ  และภารกิจหลักของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงลงได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ   
  คาร์ลสัน (Carlson, 1997) กล่าวไว้ว่า  งานบริหารงบประมาณมีความส าคัญต่อ
สถานศึกษาในลักษณะของการลงทุน  ส าหรับกระบวนการผลิต  ซึ่งนักเรียนถือเป็นผลผลิตให้มี
คุณภาพ  อีกท้ัง  การบริหารงานงบประมาณน ามาซึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ 
  บิสชอฟ และเมสทรี (Bisschoff & Mestry, 2003) กล่าวว่า  งานบริหารงบประมาณ 
มีความส าคัญต่อสถานศึกษาในลักษณะท่ีว่า  เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  และเป็นแผนงานท่ีช่วยให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  สรุปถึงความส าคัญของงานบริหารงบประมาณได้ว่า เป็นการบริหารและจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนของโครงการ  แผนงาน  โดยเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการวางแผน ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานต่างๆ  นอกจากนี้  งานบริหารงบประมาณยังสามารถ
น าไปใช้ในการควบคุมแผนงาน  ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
งานได้อย่างดี 
  3.  ขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณ    
  เทศ  แกล้วกสิกรรม (2545)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ 
  1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 
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  2.  จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
  3.  การอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  4.  การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
  5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  6.  การตรวจสอบติดตามและการรายงานการใช้งบประมาณ 
  7.  การตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
  8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
  9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
  10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  11.  การวางแผนพัสดุ 
  12.  การก าหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
  14.  การจัดหาพัสดุ 
  15.  การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
  16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
  17.  การเบิกเงินจากคลัง 
  18.  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
  19.  การน าเงินส่งคลัง 
  20.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
  21.  การจัดท ารายงานทางการเงิน  และงบการเงิน 
  22.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ระบุขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณไว้ว่า  
ประกอบด้วย 
  1.  การวางแผนงบประมาณ 
  2.  การค านวณต้นทุนการผลิต 
  3.  การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
  4.  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 
  5.  การรายงานทางการเงิน  และผลการด าเนินงาน 
  6.  การบริหารทรัพย์สิน 
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  7.  การตรวจสอบภายใน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณไว้ดังนี้
  1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
  2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร 
  3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงิน
ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4.  การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
  5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
            7.  การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
  8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
           10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  11.  การวางแผนพัสดุ 
          12.  การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ี
ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
เพื่อส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง เป็นต้น 
      14.  การจัดหาพัสดุ 
           15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
    16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
          17.  การเบิกเงินจากคลังให้สถานศึกษายื่นหลักฐานขอเบิกเงินทุกรายการให้ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
      18.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
  19.  การน าเงินส่งคลัง การน าเงินส่งคลังให้น าส่งต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอ
และกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 หากน าส่งเป็นเงินสดให้ต้ังคณะกรรมการน าส่งเงินด้วย 
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     20.  การจัดท าบัญชีให้จัดท าบัญชีการเงินตามระบบท่ีเคยจัดท าอยู่เดิม คือ ตามระบบ 
ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี 
     21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  22.  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ. 
2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
  เบิร์น และสตีเฟ่น (Berne & Stiefle, 1999) ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงาน
งบประมาณไว้สามประการ  คือ  การวางแผนงบประมาณ  การน าแผนงบประมาณไปใช้  และการ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ 
  การ์ เนอร์  (Garner, 2003) กล่าวว่าขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณ
ประกอบด้วย  การจัดท าแผนการใช้งบประมาณ  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเจ้ าหน้าท่ีการเงิน  
การน าแผนการใช้งบประมาณไปปฏิบัติ  และการตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณ     
  สรุปได้ว่า ขอบข่ายของงานบริหารงบประมาณประกอบด้วย  การจัดท าแผนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารงานการเงิน  การบริหารจัดการพัสดุและทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา  การบริหารบัญชี  และการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการใช้เงิน
และผลลิตจากงบประมาณ 
  2.1.4.3  งานบริหารบุคคล 
  งานบริหารบุคคลถือเป็นงานหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู ้
ให้ถ่องแท้  ลึกซึ้งและน าไปใช้ในการบริหารงาน เนื่องจาก ความส าเร็จของการบริหารงาน ย่อมขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบด้านบุคคลด้วยเช่นกัน ผู้วิ จัยขอน าเสนอความหมายของงานบริหารบุคคล  
ความส าคัญของงานบริหารบุคคล  และขอบข่ายของงานบริหารบุคคล ดังนี้ 
  1.  ความหมายของงานบริหารบุคคล 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ให้ความหมายของงานบริหารบุคคลว่า  หมายถึง
กระบวนการด าเนินงานท่ีผู้บริหารได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาบุคคลเพื่อสรรหา  บรรจุ  
แต่งต้ัง  ให้บุคคลท่ีมีความสามารถ  มีความเหมาะสม  เข้ามาท างานในหน่วยงานและขณะปฏิบัติงาน
ก็ได้มีการด าเนินการในการจัดท าประวัติการพัฒนา  และการบ ารุงรักษาบุคคลเพื่อให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  รวมทั้งการให้ผู้ท่ีพ้นจากการท างาน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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  ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ให้ความหมายของงานบริหารบุคคลว่า  หมายถึง  ภารกิจหลัก
ของผู้บริหารท่ีมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวง  ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร  เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลของ
องค์กร เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
องค์กร 
  เสนาะ  ติเยาว์ (2546)  กล่าวถึงความหมายของงานบริหารบุคคลว่า  หมายถึงการจัด
ระเบียบและดูแลบุคคลให้มากท่ีสุด  อันเป็นผลท าให้องค์กรเกิดประสิทธิผลต่อการท างาน  รวมถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับต่ าและเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร 
  อัจฉรา  สังข์สุวรรณ (2549) กล่าวว่า งานบริหารบุคคล หมายถึงกระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ความต้องการของหน่วยงาน  การบ ารุงรักษา  การพัฒนา  ตลอดจนการให้ออกจากงาน  เพื่อให้
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ซิมม ส์  (Simms, 2005)   ให้ ความหมายของงานบริหารบุคคลว่ า   หมายถึง  
กระบวนการท่ีระบุและบอกปริมาณของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและบ่งบอกถึงความต้องการ
ในอนาคต  ท้ังนี้  พิจารณาตามความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ 
  โซเรนซัน และโกลด์สมิทธ์ (Sorenson & Goldsmith, 2008) กล่าวว่า งานบริหาร
บุคคลหมายถึง  กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกัน 
  สรุปได้ว่างานบริหารบุคคลหมายถึง  กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ  
ในการพิจารณา  คัดเลือก  สรรหา  และบรรจุ  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาอยู่ในสถานศึกษา  
และขณะท่ีบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อให้บุคคลท่ีคัดเลือกเข้ามา มี
ความรู้ท่ีเพิ่มพูน  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน  ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  รวมทั้งหาวิธีการท่ีจะท าให้บุคคล
ดังกล่าวอยู่ในกฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  ท้ังนี้ กระบวนการดังกล่าว จะท าให้เกิดผล
ดีต่อสถานศึกษาและการจัดการศึกษา    
  2.  ความส าคัญของงานบริหารบุคคล     
  พยอม  วงศ์สารศรี (2545)  กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารบุคคลไว้ว่า  การ
บริหารบุคคลสามารถเอื้ออ านวยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้  เพราะการบริหารบุคคลนั้นเป็นการ
เลือกคนดี  คนมีความรู้  ความสามารถ  เข้ามาท างาน  และเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้ามาท างานการ
บริหารบุคคล  จะต้องมีการพัฒนาอบรมให้ความรู้  ความสามารถ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนี้ 
  1.  พัฒนาองค์การให้เจริญเติบโต 
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  2.  ท าให้บุคคลในองค์การมีขวัญและก าลังใจ  และเกิดความจงรักภักดีหรือความเป็น
เจ้าของต่องาน 
  3.  ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคม  และประเทศชาติ  เพราะเมื่อบุคคลในองค์การ
ดีย่อมท าให้องค์การและสังคมส่วนรวมมีความสุข  มีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ระบุถึงความส าคัญของงานบริหารบุคคลไว้ว่า  เป็น
ภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  
เพื่อด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีค วามรู้   
ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  อัจฉรา  สังข์สุวรรณ (2549) กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารบุคคลว่า ด้วยเหตุท่ี
คน  นอกจากจะมีความส าคัญเป็นเอกในด้านทรัพยากรทางการบริหารแล้ว  คนยังมีบทบาทส าคัญใน
ทุกขั้นตอนขอกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดการ
เกี่ยวกับบุคคล  การประสานงานและการควบคุมงาน  ในขั้นตอนดังกล่าว  การจัดการเกี่ยวกับบุคคล
เป็นส่ิงส าคัญมาก  จึงกล่าวได้ว่า  การบริหารบุคลากร  คือ  หัวใจของผู้บริหาร   
  วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2554)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารบุคคลไว้ดังนี้ 
  1.  ช่วยสร้างความเจริญเติบโตมั่นคงให้แก่องค์การ   ในฐานะท่ีงานด้านการบริหาร
บุคคลจะท าให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามาเช่ือมโยงภารกิจต่างๆ 
ของแต่ละหน่วยงานในองค์การ 
  2.  ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อบุคลากรได้ปฏิบัติงานท่ีตนเอง มี
ความรู้ ความสามารถ และยังจะส่งผลท าให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากข้ึน 
  3.  ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรต่ืนตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองโดยอาศัย
ความรู้ ความสามารถแบบหลากหลาย 
  4.  ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ท่ีดีย่อมจะช่วยเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีงานท า สร้างผลผลิตให้แก่องค์การ และเพิ่มรายได้
ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง 
  กอร์ตัน (Gorton, 1983)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารบุคคลว่า  การบริหาร
บุคคลเป็นหัวใจของการบริหาร  เพราะความส าเร็จของงาน  ขึ้นอยู่กับคน  ท้ังนี้ปัจจัยต่างๆ  อาทิ  
อาคาร  ส่ิงก่อสร้าง  เงิน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  แม้จะมีความส าคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
แล้ว   ก็ยังมีความส าคัญน้อยกว่าการบริหารบุคคล  เนื่องจาก  บุคลากรในหน่วยงานคือ  
ผู้ท่ีด าเนินงาน โดยใช้ปัจจัยเหล่านี้ 
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  บาร์เมส (Barmes, 1995)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารบุคคลว่า  การบริหาร
บุคคลสามารถท่ีจะเอื้ออ านวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จ  เนื่องจากมีการเลือกสรรคนดี  
คนเก่ง  มีความรู้  ความสามารถ  เข้ามาท างาน  และเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ท างาน  การบริหารบุคคล
จะต้องมีการพัฒนา  อบรม  ให้ความรู้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  สรุปได้ว่า งานบริหารบุคคลเป็นงานหนึ่งท่ีส าคัญยิ่งต่อสถานศึกษา  เพราะงานบริหาร
บุคคลจะส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา  เนื่องจาก  บุคคลคือผู้ท่ีน า งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์  
ทรัพยากร ฯลฯ  มาบริหารจัดการเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษา  หากการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ได้ด้วยดี  ย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา  ในทางกลับกัน  
หากการบริหารงานบุคคลเป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก  ก็ย่อมน ามาซึ่งความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการการศึกษาของสถานศึกษา  
  3.  ขอบข่ายของงานบริหารบุคคล 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545)  ได้ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารบุคคลไว้ดังนี้ 
  1.  การวางอัตราก าลัง 
  2.  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.  การเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  5.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.  การเปล่ียนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
  7.  เงินเดือนและค่าตอบแทน 
  8.  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  9.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10.  การลาศึกษาต่อ 
  11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  12.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  13.  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  14.  การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  15.  การด าเนินการทางวินัย  การลงโทษข้าราชการครู  และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  16.  การส่ังพักราชการ  การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  17.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
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  18.  การอุทธรณ์ 
  19.  การร้องทุกข์ 
  20.  การออกจากราชการ 
  21.  การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  22.  งานทะเบียน  ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  23.  งานยกเว้นคุณสมบุตร 
  24.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  เสนาะ  ติเยาว์ (2546)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารบุคคลไว้ดังนี้    
  1.  หน้าท่ีเกี่ยวกับองค์การ  ได้แก่      
   1.1  การริเริ่มและการก าหนดนโยบายทางด้านบุคลากร 
   1.2  การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารคน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในองค์การ 
   1.3  การให้การบริการควบคุมการบริหารหรือการปฏิบัติงานทางด้านบุคคล 
  2.  หน้าท่ีเกี่ยวกับบุคคล  ได้แก่ 
   2.1  การวางแผนก าลังคน 
   2.2  การจ้างงาน  เช่น  การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งต้ัง 
   2.3  การโยกย้าย  เล่ือนต าแหน่ง  การให้ออกจากงาน 
   2.4  การอบรม  และพัฒนา 
   2.5  การบริหารค่าตอบแทน 
   2.6  สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
   2.7  ประโยชน์และการบริการพนักงาน 
   2.8  การรักษาระเบียบวินัย 
   2.9  แรงงานสัมพันธ์ 
   2.10  การวางแผนจัดองค์การ 
   2.11  การวิจัยงานบุคคล 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2546)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารบุคคลไว้ดังนี้ 
  1.  การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน  เพื่อจัดแบ่งต าแหน่งงาน 
  2.  การวางแผนก าลังคน 
  3.  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
  4.  การปฐมนิเทศพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  5.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  6.  การจ่ายค่าตอบแทน 
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  7.  การท านุบ ารุงรักษาด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย  และแรงงานสัมพันธ์ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารบุคคลไว้ดังนี้ 
  1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
  2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            3.  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
  4.  การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
            6.  การลาทุกประเภท 
            7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
            9.  การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อมีการส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออก
จากราชการไว้ก่อนให้ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีต าแหน่งครู
ผู้ช่วยและต าแหน่งครูท่ียังไม่มีวิทยฐานะ 
       10.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษเสนอรายงานการด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยและการลงโทษท่ีได้ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
     11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
            12.  การออกจากราชการ 
  13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
           14.  การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
            15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
           16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
             17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   18.  การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
  19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
ด าเนินการต่อไป 
      20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  รีบอร์ (Rebore, 2001)  กล่าวว่าขอบข่ายของงานบริหารบุคคลประกอบด้วย 
  1.  การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  2.  การแสวงหาบุคลากร 
  3.  การคัดเลือกบุคลากร 
  4.  การวางต าแหน่งและการน าเข้าสู่งาน 
  5.  การพัฒนาทีมงาน 
  6.  การประเมินผลงาน 
  7.  การให้ค่าตอบแทน 
  8.  การไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง     
  ซิมมส์ (Simms, 2005)  กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารบุคคลว่าประกอบด้วย 
  1.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
  2.  การสรรหาและการคัดเลือก 
  3.  การแนะน าและปฐมนิเทศ 
  4.  การพรรณนางาน 
  5.  การฝึกสอนและการให้ค าปรึกษา 
  6.  การประเมินผลงาน 
  7.  การอบรมและพัฒนา 
  8.  การสนับสนุนและการเล่ือนต าแหน่ง 
  สรุปได้ว่า  ขอบข่ายของงานบริหารบุคคลประกอบด้วย การวางแผนพัฒนาบุคลากร   
การวางอัตราก าลัง  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร   
การด าเนินการเกี่ยวกับเล่ือนขั้นเงินเดือน  การลาทุกประเภท การย้าย  การด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  การพิจารณาความดีความชอบ  การส่งเสริม
การประเมินวิทยฐานะ  การส่งเสริม  ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ  และการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ            
  2.1.4.4  งานบริหารท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไปมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนไม่แพ้งานบริหารวิชาการ  
งานบริหารงบประมาณ  และงานบริหารบุคคล เนื่องจากเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบของ
โรงเรียน  เน้นการบริการและประสานงานกับงานอื่นๆ  ซึ่งจะท าให้การบริหารงานอื่นๆ  ประสบ
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ผลส าเร็จ  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้วิจัยขอน าเสนอความหมายของงานบริหารท่ัวไป  
ความส าคัญของงานบริหารท่ัวไป  และขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไป  ดังนี้ 
  1.  ความหมายของงานบริหารท่ัวไป 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ให้ความหมายของงานบริหารท่ัวไปไว้ว่า งาน
บริหารท่ัวไปเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะช่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้การบริหารงานอื่นๆ 
บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  ส่งเสริม  
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษา 
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  สถานศึกษา  ตลอดจนการจัดและให้บริการทางการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น       
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ระบุความหมายของงานบริหารท่ัวไปว่า งานบริหารท่ัวไป 
เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กร ให้บริการงานบริหารอื่นๆ  บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  
และอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  บงกศ  อาษา (2548)  ให้ความหมายว่า งานบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีรวมเอาภารกิจ
หน้าท่ี ท่ีเห็นว่าเป็นด้านย่อยๆ  และไม่อาจจะจัดเข้าไว้ในภารกิจหน้าท่ีหลักใดๆ ได้  โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา 
ทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กร ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551)  ให้ความหมายของงานบริหารท่ัวไปว่า
หมายถึง  งานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   
  บราวน์ (Brown, 1998)  ให้ความหมายของงานบริหารท่ัวไปว่าหมายถึง  การบริหาร
จัดการในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  การเงินและพัสดุ  และงานอาคาร
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สถานท่ี  ท้ังนี้  เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวเกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เรย์, แฮค และแคนโดลิ (Ray, Hack, & Candoli, 2004)  ให้ความหมายของงาน
บริหารท่ัวไปว่าหมายถึง การบริหารจัดการงานด้านธุรการในสถานศึกษา การจัดเตรียมหรือจัดหาส่ิงท่ี
สนับสนุน  และการบริการด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล   

 สรุปได้ว่า งานบริหารหมายถึงงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการโรงเรียน   
การให้บริการงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน มีคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ
ด้านการศึกษาทุกรูปแบบ     
  2.  ความส าคัญของงานบริหารท่ัวไป   
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารท่ัวไปไว้ดังนี้ 
  1.  ท าให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2.  ท าให้มีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  3.  ท าให้มีการวางแผนการศึกษา 
  4.  ท าให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา 
  5.  ท าให้มีระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ 
  6.  ท าให้มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  7.  ท าให้มีงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  8.  ท าให้มีการด าเนินงานด้านธุรการและพัสดุ 
  9.  ท าให้มีขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคล 
  10.  ท าให้มีความปลอดภัยแก่อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
  11.  ท าให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
  12.  ท าให้มีข้อมูลการรับและการจ าหน่ายนักเรียน 
  13.  ท าให้มีการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
  14.  ท าให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  15.  ท าให้มีการทัศนศึกษา 
  16.  ท าให้มีการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
  17.  ท าให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
  18.  ท าให้ส่วนราชการมีการประสานงานกับภูมิภาคและชุมชน 
  19.  ท าให้มีความสะดวกต่อการตรวจสอบ  และประเมินผล  พร้อมรายงาน   
  20.  ท าให้มีการจัดระบบควบคุมภายในองค์การ 
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  รุ่ง  แก้วแดง (2546)  กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารท่ัวไปว่า  การบริหารท่ัวไป
เป็นการให้ความส าคัญกับการจัดท านโยบาย  แผน  และระบบข้อมูลส าหรับการด าเนินงาน  โดยจะ
รวมงานด้านประกันคุณภาพภายในไว้ด้วย  ดังนั้นงานบริหารท่ัวไปจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง และต้องมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบข้อมูลท่ีทันสมัยส าหรับสนับสนุนงานวิชาการ  มีความคล่องตัว  ใช้บุคลากร
น้อย และควรจัดให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)   
  เสนาะ  ติเยาว์ (2546)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารท่ัวไปไว้ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผน (Planning)  ในการจัดการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ผู้รับผิดชอบต้องมี 
การวางแผนท่ีจะด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานตามคุณภาพท่ีก าหนดไว้  วางแผนการใช้เวลาและปัจจัย
ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องท่ีท าให้การบริหารงานบรรลุผล 
  2.  ด้านการจัดรูปองค์กร (Organizing)  การจัดรูปงาน  เป็นส่วนท่ีต้องมีผู้รับผิดชอบ
ในภาระงานด้านต่างๆ  โดยได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการซึ่งในแต่ละส่วนต้องมีความเกี่ยวข้อง  
และสัมพันธ์ 
  3.  ด้านการเร่งรัดด าเนินการ (Actuating)  มีความส าคัญในการกระตุ้นการท างานให้
การสนับสนุนการด าเนินงานโดยท่ีไม่ก้าวก่ายการด าเนินงานในแต่ละส่วน 
  4.  ด้านการควบคุมงาน (Controlling)  ขั้นตอนนี้มีความส าคัญในการบริหารงาน
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานได้ควบคุมการด าเนินงานได้เอง  อีกท้ังเป็นการติดตามความก้าวหน้า 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551)  ระบุถึงความส าคัญของงานบริหารท่ัวไปว่า  
การบริหารท่ัวไปมีบทบาทส าคัญในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ  
เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก        
  บราวน์ (Brown, 1998)  กล่าวถึงความส าคัญของงานบริหารท่ัวไปไว้ว่า  การบริหาร
ท่ัวไปเป็นงานท่ีมีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานท่ีเปรียบเสมือนส่วนท่ีคอยประสานงาน  หรือคอย
สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายด้วยความราบรื่น 
  เรย์, แฮค และแคนโดลิ (Ray, Hack, & Candoli, 2004)  กล่าวถึงความส าคัญของงาน
บริหารท่ัวไปไว้ว่า  การบริหารท่ัวไปมีความส าคัญในลักษณะของงานบริการท่ีคอยส่งเสริมและ
สนับสนุนงานอื่นๆ  ท้ังนี้  ถึงแม้ว่า  การบริหารท่ัวไปจะเป็นงานท่ีไม่ใช่งานหลัก  แต่ก็เป็นงานท่ีขาด
ไม่ได้  เนื่องจากเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่องานอื่นดังท่ีกล่าวข้างต้น 
  สรุปถึงความส าคัญของงานบริหารท่ัวไปได้ว่า  งานบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีให้บริการ  
สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน  และอ านวยการให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เจตคติท่ีดี  เล่ือมใสศรัทธา  และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
นั่นเอง                
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  3.  ขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไป 
  อุทัย  บุญประเสริฐ (2545)  กล่าวถึงขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปว่า  ประกอบด้วย
งานสารบรรณ  งานทะเบียนและการรายงานผล  งานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย   
งานประชาสัมพันธ์  งานงบประมาณ  งานการเงินและการบัญชี  และงานพัสดุ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2546)  ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปไว้ 
ดังนี้ 
  1.  การวางแผนการบริหารท่ัวไป 
  2.  การด าเนินงานธุรการ 
  3.  การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
  4.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  6.  การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  8.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  9.  การส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  10.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
  11.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอื่น 
  12.  งานบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวก 
  13.  การส่งเสริมงานกิจกรรมการเรียนการสอน 
  14.  การติดตาม  ตรวจสอบ  วัดผล  ประเมินผลการบริหารท่ัวไป 
  15.  การน าผลการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุง 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปไว้ดังนี้  

  1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
    4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    8.  การด าเนินงานธุรการ 
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  9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
    11.  การรับนักเรียน 
  12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา เสนอ

ข้อมูลและความต้องการในการยุบรวมเลิกหรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    15.  การทัศนศึกษา     
    16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

    17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
  18.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

    19.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
    20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  แคสเท็สเตอร์ (Castetter, 1992)  ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปไว้ดังนี้ 
  1.  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  2.  งานทะเบียนและรายงาน 
  3.  งานอาคารสถานท่ี 
  4.  งานกิจการนักเรียนและบริการต่างๆ 
  5.  งานด้านชุมชนสัมพันธ์ 
  บราวน์ (Brown, 1998)  ก าหนดขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปไว้ดังนี้ 
  1.  สารบรรณ 
  2.  งานการเงิน 
  3.  การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ 
  4.  งานทะเบียนนักเรียน  งานกิจการนักเรียน  และการบริการต่างๆ 
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  5.  การจัดท ารายงานและรายงานการด าเนินการ   
  6.  การดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
  7.  การประชาสัมพันธ์   
  8.  การควบคุมบุคลากรท่ีนอกเหนือจากผู้สอน 
  เฮค (Heck, 2006)  กล่าวว่า  ขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปประกอบด้วย งานธุรการ 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
  สรุปขอบข่ายของงานบริหารท่ัวไปได้ว่า  ประกอบด้วย  การวางแผนการบริหารท่ัวไป  
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนการบริหารการศึกษา การจัดระบบ 
การบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
การด าเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
การส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งานประสานราชการ และการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 
2.2  ผู้บริหารมืออาชีพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญท่ีสุดท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะเฉพาะตัว  ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ  เพื่อให้
การบริหารจัดการในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ขอบข่ายภารกิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  ความหมายของผู้บริหารมืออาชีพ  
ความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ  บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ  และคุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชีพ  ตามล าดับดังนี้ 
 2.2.1  ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีฐานะเป็นผู้น าของสถานศึกษา  ท าหน้าท่ีควบคุม ดูแล ก ากับ และ
ติดตามกิจกรรมทุกๆ อย่างในสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษาและนักวิชาการให้นิยามของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้  
 วิโรจน์  สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ (2545) ใหค้วามหมายของผู้บริหารสถานศึกษา
ไว้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนักการศึกษา เป็นผู้น า เป็นผู้บริหารจัดการ เป็นผู้มีความเช่ือ และเป็น
ผู้มีหลักการในตัวเอง 
 ธีระ  รุญเจริญ (2546) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง  ผู้ท่ีน าโรงเรียนให้บรรลุ
ความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนโดยอา ศัยความรู้   ความสามารถ   
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และคุณลักษณะท่ีเอื้อโดยเฉพาะ  รวมทั้งอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลและ
ทุกฝ่าย  ทุกสถาบัน  ทุกองค์การท่ีเกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา   
 อาคม  วัดไธสง (2547) กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  หมายถึง  บุคคล
ท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นหรือกลุ่ม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บง
การพฤติกรรมของคนอื่น  การท างานของผู้บริหารสถานศึกษาอาจใช้การจูงใจ  การส่ังการ  หรือการ
ใช้กฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่นให้ท างาน  โดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก  ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาจจะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วย 
 ณรงค์ ศิลปาภรณ์  (2549)  กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงบุคลากรวิชาชีพ 
ท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่า
ปริญญา โดยการน าสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจขององค์กร 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะใช้กระบวนการบริหารท่ีต้องการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรท้ังในและนอกสถานท่ี 
 วนิดา  พิพัฒน์วัฒนะกุล (2551) ให้ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  หมายถึง   
ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนผู้น า  
และเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงบุคคลท่ีเป็นผู้น าในการบริหารจัดการกิจกรรม 
ทุกอย่างในสถานศึกษา  โดยมุ่งหวังให้การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาดังกล่าวประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2.2.2  ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาคือหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง  ซึ่งการบริหาร
สถานศึกษาจ าแนกเป็นหมวดหมู่แตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างและลักษณะของงาน  ผู้บริหารจึงมี
ความส าคัญท่ีสุดต่อการผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ดังนี้  
 ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมนา รธนิธย์ (2545) กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะภายใน
องค์กรภาคเอกชนนั้น เห็นได้ชัดว่าความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ ดังนั้น
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การธนาคาร การบริหาร ธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การศึกษาเอกชนต้ังแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา จึงต้องสรรหา ผู้บริหารท่ีมีฝีมือหรือมีความสามารถสูง 
เพื่อความส าเร็จในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ทองดี  เมืองเจริญ (2549) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็น
ผู้ท่ีจะท าให้ภารกิจในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากจะน าองค์การไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง
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แล้ว ยังต้องน าพาคนให้มีความสุขในการเดินทางด้วยความส าเร็จ นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้ว 
จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารด้วย 
 อ านวย  ไชยปัน (2550) กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาคือผู้น าองค์กรท่ีจะสามารถน าพาองค์กรให้ขับเคล่ือนต่อไปให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงไปทุกด้าน  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคม  ด้านการเมือง  หรือด้านเศรษฐกิจ    
 อัขราธร  สังมณีโชติ (2550)  กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  ผู้บริหารมี
บทบาทและหน้าท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาในด้านต่างๆ  ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ 
   วนิดา  พิพัฒน์วัฒนะกุล (2551) กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา  และเป็นบุคคลท่ีเป็นหัวใจหลักในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ท่ีจะท าให้งานทุกงานใน
สถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในสถานศึกษา ความอยู่รอดของสถานศึกษาขึ้นอยู่
กับผู้บริหารเป็นส าคัญ ท้ังนี้เนื่องจาก  ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีจะต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา  ควบคุม ดูแล  ก ากับติดตาม  การท างานของบุคลากร  เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปน็ไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
 2.2.3  ขอบข่ายภารกิจท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษามีมากมายหลายประการ ทุกขอบข่ายภารกิจต่าง
มุ่งหวังให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีผู้กล่าวถึงขอบข่ายภารกิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้หลายแนวคิดด้วยกัน ดังนี้ 
 รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม (2545) กล่าวถึงขอบข่ายภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายหลัก โดยจัดการศึกษาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  นั่นคือ  นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนั้น  จึงก าหนดขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหาร
ท่ัวไป   
 สุพจน์  วิเชียรศรี (2550)  กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ท่ีมีบทบาทของนักคิด  
โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  คิดหาวิธีใหม่ๆ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย   
นั่นคือ  ขอบข่ายภารกิจงานท่ีส าคัญท่ีสุดของผู้บริหารสถานศึกษาในท่ีนี้คือ  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 
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 เจริญ  อภิไชย (2551)  กล่าวว่า  ผู้บริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและภารกิจหลักท่ีส าคัญ  
คือ  รับผิดชอบงานทุกอย่างของสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารวิชาการ  งานบริหารธุรการและ
การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์  การบริหารงานกิจการ
นักเรียน  การประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
 เจริญศักด์ิ  ค าพุฒ (2553)  กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตัดสินใจตลอดเวลาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือนักเรียน  ท้ังนี้  ขอบข่ายหรือภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีงานหลักอยู่ 4 งาน คือ  งานบริหารวิชาการ  งาน
บริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารท่ัวไป  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ระบุขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ใน
กฎกระทรวงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 ว่า  ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมท้ังสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป  นั่นคือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีขอบข่ายหรือภารกิจตามกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว ได้แก่ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
 สรุปได้ว่า  ขอบข่ายภารกิจผู้บริหารสถานศึกษามีหลายประการ อาทิ งานบริหารวิชาการ  
งานบริหารธุรการและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์  
การบริหารงานกิจการนักเรียน  แต่สรุปเป็นขอบข่ายภารกิจท่ีส าคัญได้แก่  การบริหารวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
 2.2.4  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 บทบาทเป็นตัวก าหนดหน้าท่ีของคน  ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการบริหาร
โรงเรียน เพราะการบริหารโรงเรียนเป็นงานในหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้กล่าวถึง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541)  กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  ในด้านวัตถุประสงค์  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมาย  โดยระลึกเสมอว่า  อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับนักเรียน  สนับสนุนบุคลากรให้
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  จะต้องท าให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายไปใน
แนวทางเดียวกัน  ค้นหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์  ประสานความร่วมมือ 
และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 2.  ในด้านการวางแผน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าโดยผ่านทางการเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด  ก าหนดผลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน  ท าความกระจ่าง
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ในส่ิงท่ีต้องการให้สัมฤทธิ์ผล  วางแผนเพื่อผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงค่านิยมของสังคม  ท างานให้
ยืดหยุ่น  ท าแผนให้สมบูรณ์  ทบทวนแผนอย่างสม่ าเสมอ  ปรับแผนให้เข้ากับนโยบายของประเทศ  
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย  ท าแผนให้เป็นจริงและปฏิบัติได้  ใช้บริการผู้เช่ียวชาญ  ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเข้าใจแผน 
 3.  ในด้านการจัดองค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางโครงสร้างการจัดองค์กรให้มี
ความสัมพันธ์กัน  ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ  ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา  สร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับกลุ่ม  สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือด้วย
กระบวนการแบบประชาธิปไตย  เคารพและไว้วางใจบุคลากร 
 4.  ในด้านการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรแนะน าบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม
โดยยึดวัตถุประสงค์เป็นท่ีต้ัง  ประสานงาน ควบคุมทิศทางการท างานให้ได้ผลมากโดยลงทุนน้อยท่ีสุด  
เคารพความรู้บุคลิกภาพและเกียรติของบุคลากรทุกคน  ท าให้บุคลากรมีความรักและพึงพอใจใน
ตนเอง  สร้างพลังสามัคคี  ประสานงานระหว่างครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  ประสานหลักสูตร วิธีการ
สอน  กฎระเบียบ  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม  ใช้อ านาจและหน้าท่ีในการตัดสินใจท ากิจกรรมต่างๆ 
ของบุคลากร  ท าให้บุคลากรรับผิดชอบต่องาน  แก้ไข  ปัญหาอย่างมีขั้นตอน  เข้าใจความรู้สึกและ
การตัดสินใจของบุคลากร  หลีกเล่ียงการใช้ความคิดเห็นของตนเพียงผู้เดียว 
 5. ในด้านการประเมินผล  ผู้บริหารสถานศึกษาควรประเมินผลโดยเทียบมาตรฐานและ
ค่านิยมท่ีก าหนด  ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อใช้ในการแก้ไขบุคลากร  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน  
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  ประเมินเจตคติของประชาชน  ประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการ
ปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเอง 
 มานิดา  อินทรีย์มีศักดิ์ (2543)  กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  พิจารณาและอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ  กิจกรรมนักเรียนท่ีจะจัด  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ 
 2.  จัดเตรียมบุคลากรท่ีต้องมีส่วนในการด าเนินงาน  โดยจัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมหรือ  
ดูงาน 
 3. คัดเลือกครูท่ีปรึกษากิจกรรม  โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถ  มีความสนใจ
ในงานนั้นๆ 
 4.  ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุนด้านงบประมาณ  สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
 5.  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  และประเมินผลกิจกรรมเป็นระยะๆ  อย่างสม่ าเสมอ 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ (2546)  กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  จะต้อง

รับภาระหลักท่ีส าคัญ  3  ด้าน  ดังนี้   

 1.  ภาระด้านการบริหารงานภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการและกิจการนักเรียน

เป็นงานหลัก จากนั้น ก็จะเป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ฯลฯ 

 2.  ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  หรือของสถานศึกษา  ซึ่งมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพเป็นงานพื้นฐาน  และมีงานด้าน

การพัฒนาอื่นๆ ประกอบ  ซึ่งจะต้องมีการวางแผน  มีการก าหนด  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

บริบททางการศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 3. ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังในระดับ

ชุมชน  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานอื่นภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ (ถ้ามีและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา)   

 กอร์ตัน (Gorton, 1983)  กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

 1.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหาร 

 2.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารการสอนและด้านวิชาการ 

 3.  บทบาทในฐานะเป็นผู้รักษาระเบียบวินัย 

 4.  บทบาทในฐานะผู้ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

 5.  บทบาทในฐานะผู้ประเมินผล 

 6.  บทบาทในฐานะผู้แก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 1984)  กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

 1. บทบาทเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยให้หน่วยงาน

บรรลุเป้าหมายได้  ดังนั้น  จ าเป็นต้องมีความสามารถในการช้ีแจง  ท าความเข้าใจ  เขียนตถุประสงค์

ของหน่วยงาน  มีความสามารถในการเขียนแผนงานและโครงการ  และการบริหารงาน  และ

วัตถุประสงค์ของผลงาน   

 2.  บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการ 

จูงใจ  กระตุ้น  และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  มีทักษะของการท างานแบบเป็นทีม 
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 3.  บทบาทในฐานะของนักวางแผน  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการ

คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการรับมือกับส่ิงใหม่ๆ  ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 4.  บทบาทในฐานะผู้ตัดสินใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทฤษฎีของการตัดสินใจ  มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 

 5.  บทบาทในฐานะผู้จัดองค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการ

ออกแบบงานและก าหนดโครงสร้างขององค์กรขึ้นใหม่  ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น

ท่ีจะต้องเข้าใจพลวัตรขององค์กรและพฤติกรรมขององค์กรด้วย 

 6.  บทบาทในฐานะเป็นผู้เปล่ียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง

สถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพของสถาบัน  รู้ว่าอะไรควรเปล่ียน  อะไรไม่ควรเปล่ียน  เปล่ียนอย่างไร   

ในสถานการณ์ใด  และทิศทางใด 

 7.  บทบาทในฐานะผู้ประสาน  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของ

บุคคล  เข้าใจเครือข่ายของการส่ือสาร  รู้จักการนิเทศท่ีสร้างสรรค์  เข้าใจระบบการรายงานท่ีดี  และ

สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.  บทบาทในฐานะเป็นผู้ส่ือสาร  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการพูด

และการเขียน  รู้จักใช้ส่ือต่างๆ เพื่อการส่ือสาร  และมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ 

 9.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารความขัดแย้ง  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจสาเหตุ 

ของความขัดแย้ง  รู้จักการเจรจา  การต่อรอง ไกล่เกล่ีย  จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้  

เนื่องจากความขัดแย้งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 

 10.  บทบาทในฐานะผู้แก้ปัญหา  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัย

วินิจฉัยปัญหา  และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะงานทุกอย่าง  ย่อมมีปัญหาเกิด

ขึ้นอยู่เสมอๆ  

 11.  บทบาทในฐานะเป็นผู้จัดการระบบ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการ

วิเคราะห์ระบบและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง  เข้าใจในการน าทฤษฎีทางการบริหารไปใช้ประโยชน์ 

 12.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  ความเจริญและพัฒนาการของนักเรียน  ทฤษฎีทาง

จิตวิทยา  การพัฒนาหลักสูตร  และส่ือการเรียนการสอน  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
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 13.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารบุคคล  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถของ

การเป็นผู้น า การเจรจาต่อรอง  การประเมินผลงาน  และการปฏิบัติงานของบุคคล 

 14.  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารทรัพยากร  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถ

ในเรื่องการเงินและงบประมาณ  สามารถบริหารงานด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้าง  การบ ารุงรักษา  

ตลอดจนการแสวงหาส่ิงสนับสนุนจากภายนอก 

 15.  บทบาทในฐานะเป็นผู้ประเมินผล  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ

ในด้านการประเมินความต้องการ  การประเมินระบบ  วิธีการทางสถิติ  และกระบวนการทางวิจัย 

 16.  บทบาทของนักประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะในการสร้าง

ภาพพจน์ท่ีดี  รู้จักเรื่องพลวัตรของกลุ่ม  มีวิธีการเผยแพร่ข่าวสารด้วยวิธีการและส่ือต่างๆ 

 17.  บทบาทในฐานะประธานในพิธี  ผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

เป็นประธานในพิธีต่างๆ เนื่องจากเป็นกิจกรรมหรืองานท่ีผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 

 โคแอตซ์ (Coats, 1986)  สรุปบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

 1.  บทบาทในฐานะผู้บริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงความเป็นผู้บริหาร โดยมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม  ท้ังด้านการท างาน  และด้านบุคลากร 

 2.  บทบาทในฐานะผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ให้มีทักษะ  ความรู้  และความสามารถในด้านวิชาการ 

 3.  บทบาทในฐานะผู้น ากลุ่ม  มุ่งสัมฤทธิ์ผลของการท างาน  มีบทบาทในการบริหารจัดการ

องค์กร  และสร้างความสมัครสมานกลมเกลียว  

 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ  ประการ  คือ บทบาทเป็นผู้ก าหนดทิศทาง

ในการปฏิบัติงาน  บทบาทเป็นผู้น ากลุ่ม  บทบาทในฐานะนักวางแผน บทบาทในฐานะผู้ตัดสินใจ  

บทบาทในฐานะผู้จัดองค์กร  บทบาทในฐานะเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  บทบาทในฐานะผู้ประสาน  

บทบาทในฐานะเป็นผู้ส่ือสาร  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารความขัดแย้ง  บทบาทในฐานะผู้แก้ปัญหา  

บทบาทในฐานะเป็นผู้จัดการระบบ  บทบาทในฐานะเป็นน าทางวิชาการ  บทบาทในฐานะเป็น

ผู้บริหารบุคคล  บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารทรัพยากร  บทบาทในฐานะเป็นผู้ประเมินผล  และ

บทบาทของนักประชาสัมพันธ์   
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 2.2.5  ความหมายของผู้บริหารมืออาชีพ 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นหน้าท่ีส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา  มุ่งหวังให้การด าเนินงาน
ทุกชนิดส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิผล การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
จ าเป็นต้องใช้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
ผู้บริหารมืออาชีพ  นักวิชาการ นักการศึกษา กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้ 
 ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ (2540)  กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารมืออาชีพว่า  ผู้บริหารมือ
อาชีพคือ ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ 
 จ าลอง  นักฟ้อน (2543) กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารมืออาชีพว่า หมายถึงผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบริหารการศึกษาได้อย่างยอดเย่ียม  สามารถท าให้เป้าหมายหรืออุดมการณ์ทาง
การศึกษาขององค์กรท่ีก าหนดไว้ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องเป็นผู้ท่ีมีท้ังศาสตร์และ
ศิลป์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด  จนเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นได้ 
 สายหยุด  จ าปาทอง (2544)  กล่าวว่าผู้บริหารมืออาชีพหมายถึง  ผู้ท่ีมีการสร้างโครงสร้าง  
ระบบงาน  และนวัตกรรมใหม่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลง  มอง
อนาคตระยะไกล  ส่งเสริมความไว้วางใจ  มักจะถามค าถามว่า อะไร และ ท าไม  มักสนใจอนาคต
ข้างหน้า  มักจะมองเห็นอุปสรรคว่าเป็นส่ิงท้าทาย  มีความเป็นตัวของตัวเอง  ท าหรือส่ังในส่ิงท่ีถูกต้อง  
สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร  สร้างวัฒนธรรมองค์การใหม่หรือพันธกิจ  ค่านิยม  และบรรยากาศ  
เป็นนักส่ือความหมายและส่ือสารกับผู้ร่วมงานได้ตลอดเวลา  ผู้ร่วมงานมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจ  
กล้าเส่ียงและผจญกับปัญหา  ไม่กลัวกับความล้มเหลว  และมีความสามารถในการจูงใจและให้พลังแก่
ผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง 
 พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง (2545)  กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารมืออาชีพว่า  หมายถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี อ่านคนออก (นักวิจัย)  บอกคนได้ (ครู)  ใช้คนเป็น (นักบริหารจัดการ)  เห็น
อนาคต (ผู้มีวิสัยทัศน์หรือผู้หยั่งรู้)  ปรากฏผลงานความส าเร็จ (นักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ) 
 อุทัย  เดชตานนท์ (2545)  กล่าวถึงความหมายของผู้บริหารมืออาชีพว่า  ผู้บริหารมืออาชีพ
ไม่ใช่นักบริหารมือใหม่ท่ีมาลองผิดลองถูกหรือฝึกงาน ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นผู้ท่ีมีฝีมือในการ
บริหารเป็นท่ียอมรับ ผู้บริหารมืออาชีพคือลูกจ้างองค์กรจ้างมาบริหารงาน  ผู้บริหารมืออาชีพ 
มีความสามารถในการบริหารสูงกว่านักบริหารธรรมดา  และผู้บริหารมืออาชีพมีผลงานทะลุเป้าหมาย
ขององค์กร 
 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารมืออาชีพหมายถึง ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างยอดเยี่ยม มีศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานสูง  เป็นท่ียอมรับนับถือของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น มีความสามารถในการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารท่ัวไป  มี
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ความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงาน  รวมท้ังบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 2.2.6  ความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ 
 สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป ตามความต้องการของสังคมไทย  ช้ีให้เห็นถึง
ความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้ 
 ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ (2540)  กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพว่า  ผู้บริหารมือ
อาชีพมีความส าคัญต่อการบริหารงานในระดับต่างๆ  ท้ังในระดับชาติและระดับหน่วยงาน  เช่น  
ต้องการนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นนักบริหารมืออาชีพ  ผู้บริหารมืออาชีพในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และภาคเอกชน  เป็นต้น 
 สายฟ้า  พลวายุ (2544)  กล่าวว่า ผู้บริหารมืออาชีพมีความส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน  เนื่องจาก การแข่งขันในระดับต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้น  ดังนั้น  ผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถเพื่อจัดการกับการแข่งขันดังกล่าว  ท้ังนี้ ผู้บริหารมืออาชีพเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้น า
และสร้างผลงานอย่างโดดเด่นได้ 
 อุทัย  เดชตานนท์ (2545)  กล่าวว่า  ผู้บริหารมืออาชีพมีความส าคัญ  ดังนี้ 
 1.  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีผล
ท าให้สังคมเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ผู้บริหารมืออาชีพมาจัดการศึกษา 
 2.  กฎหมายการศึกษาได้เปล่ียนไป  กล่าวคือ  มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545  ออกมาบังคับใช้  แม้ ไม่ได้ก าหนดไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  แต่ก็มีหลายมาตรา  เช่น  มาตรา 38  มาตรา 53  ท่ีจ าเป็นจะต้องให้มีผู้บริหารมือ
อาชีพเข้ามาด าเนินการ 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ  โดยให้มีการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  ปรับปรุงการท างานให้ตามภาคธุรกิจให้ทัน  ในภาคการศึกษามีการปฏิรูประบบราชการ  มีการ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  น าทบวงมหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติมารวมเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงต้องเปล่ียนแปลงการบริหารงานแบบเก่าโดยใช้ผู้บริหารมืออาชีพ 
 4.  ความล้าหลังในวงการการศึกษาอันเนื่องมาจากตัวผู้บริหารเอง  ต้องยอมรับว่า  
ความสามารถหรือสมรรถภาพในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารยังห่างไกลจากวงการอื่นๆ  อยู่มาก  
จึงควรปรับปรุงให้โดยใช้ผู้บริหารมืออาชีพ 
 5.  การบริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูง  ผู้บริหารสถานศึกษา  จึงต้องปรับตัวเพื่อให้การ
บริหารการศึกษาด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 รุ่ง  แก้วแดง (2545) กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพไว้ว่า ผู้บริหารมืออาชีพเป็น
ความหวังของการศึกษาไทย  เป็นความหวังส าหรับเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติและสังคมไทย
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โดยรวม  แม้จะเริ่มต้นด้วยการสร้างผู้บริหารต้นแบบจ านวนไม่มากนัก  แต่การขยายผลอย่างมั่นคง
และต่อเนื่องจะน าไปสู่การยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาท้ังประเทศ  ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพโดย  
ท่ัวหน้ากัน  ประเทศไทยจะมีผู้บริหารท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศใด  
ผู้บริหารมืออาชีพเหล่านี้  จะเป็นผู้น าการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยอย่างแท้จริง 
 ธีระ รุญเจริญ (2548)  กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพไว้ว่า ผู้บริหารมืออาชีพมี
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา  เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 
 1.  การเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  1.1  ยุคโลกาภิวัตน์  ไร้พรหมแดน 
  1.2  มีความสลับซับซ้อนสูง 
 2.  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากโดยไม่มีส้ินสุด  จึงต้องอาศัย 
  2.1  ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ 
   2.1.1  มีความรู้  ความสามารถ รอบด้าน 
   2.1.2  พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
  2.2  ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
  2.3  การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
   2.3.1  บทบาทของผู้บริหารเป็นแบบ CEO (Chief Executive Officers) 
   2.3.2  ความร่วมมือจากหลายฝ่าย (All for Education) 
 3.  การบริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
  3.1  มีลักษณะการบริหารเฉพาะ 
  3.2  มีอิสระในการด าเนินงาน 
  3.3  ต้องใช้วิธีแห่งปัญญาท่ีลึกซึ้ง 
  3.4  ต้องมีองค์กรวิชาชีพควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ 
  3.5  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.6  มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการบริหาร 
  4.1  เน้นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.2  เน้นประสิทธิภาพในการท างาน  รวดเร็ว  ประหยัด 
  4.3  ระดับศักยภาพสูงมีความจ าเป็น 
  4.4  คุณธรรม  จริยธรรม 
  4.5  วิสัยทัศน์ท่ีทันสถานการณ์ 
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  4.6  ปรีชาชาญหลายๆ ด้าน  เช่น  IQ:  ปัญหาความรู้ (Intelligence)  EQ:  อารมณ์ 
(Emotion)  AQ:  น้ าอดน้ าทน  ทนล าบาก (Adversity)  VQ:  ปล่อยวาง  ลดอัตตา (Void) 
 5.  ความจ าเป็นต้องอาศัยการศึกษาอบรมและสร้างประสบการณ์ รวมท้ังสร้าง
ประสบการณ์ธรรมชาติ  จึงจะประสบความส าเร็จ 
 สรุปถึงความส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพได้ว่า  เนื่องจาก  ผู้บริหารมืออาชีพมีความ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ท่ีต้องการการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม  
อันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และมีอัตราการแข่งขันอย่างสูงยิ่ง  และความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษา  อีกท้ัง  ตัวตนของผู้บริหารเองท่ีอาจจะมีความล้าหลัง  ขาดวิสัยทัศน์  ขาดสมรรถภาพและ
ศักยภาพเท่าท่ีควร  ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารมืออาชีพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา   
 2.2.7  บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ 
 ผู้บริหารย่อมมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา  ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาจะปรับ
ระบบและพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพเพื่อบริหารการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
ตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่งมีผู้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้   
 สงบ  ประเสริฐพันธุ์  (2543) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วย   
ต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในด้านวิชาการ  น าแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน  เป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และสร้างความตระหนักด้าน
วิชาการ  การวิจัย  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545)  ระบุถึงบทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ
ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไว้ดังนี้   
 1.  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารมืออาชีพควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้น าการ
เปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าทางวิชาการ โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการวางแผน 
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน   และสะดวกต่อการ
น าไปปฏิบัติให้ค าปรึกษาแนะน า และสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้  ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 
 2.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ผู้บริหารมืออาชีพมีการบริหารอย่างอิสระ  เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารและบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วน 
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ร่วมท้ังครู บุคลากรภายในโรงเรียนบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน   ท้ังหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน อาทิ ครู  บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ 
 3.  การเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องท้ังทางด้านวิชาการ อาทิ การจัดส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา เกม 
เทคโนโลยีช่วยการเรียนกาสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการและการ
จัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนท่ีผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  และจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้และรู้ จัก
แสวงหาความรู้ 
 4.  การประสานความสัมพันธ์  ผู้บริหารมืออาชีพมีการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ  ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผู้เช่ียวชาญผู้มีความรู้และประสบการณ์
พิเศษท่ีโรงเรียนต้องการให้มาช่วยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น  อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา  ส่ือ เกม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 5.  การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร  ผู้บริหารมืออาชีพมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเข้าร่วมประชุมสัมมนาและไป 
ทัศนศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความ
เปล่ียนแปลงของโลก  และเพื่อสามารถน ามาประยุกต์และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 6.  การสร้างแรงจูงใจ  ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน สร้างความเช่ือมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ให้ความส าคัญใน
ความพยายามของทีมงานและสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การแสดงความ
ขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงานและการยกย่องให้รางวัล 
 7.  การประเมินผล  ผู้บริหารมืออาชีพจ าเป็นต้องจัดให้มีการประเมินผล  โดยส่งเสริมการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการ
น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นกระบวนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 
 8.  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ผู้บริหารมืออาชีพให้ความส าคัญกับการวิจัย
และพัฒนาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของ
ครูและทีมงาน รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย 
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 9.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารมืออาชีพให้ความส าคัญกับงานด้านเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่ง
กันและกันและสร้างการมีส่วนร่วม 
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ระบุถึงบทบาทของผู้บริหารมืออาชีพ ตามนัยของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 39 ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร

จัดการไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไว้ดังนี้   

 1.  ด้านวิชาการ 

  1.1  มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ  

  1.2  มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน  

  1.3  สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  

  1.4  มีวิสัยทัศน์  

  1.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

  1.6  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

  1.7  รอบรู้ทางด้านการศึกษา  

  1.8  ความรับผิดชอบ  

  1.9  แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

  1.10  รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

  1.11  ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  

  1.12  ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ  

 2.  การบริหารงบประมาณ 

  2.1  เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าท่ี และกิจกรรมในหน่วยงาน  

  2.2  มีความรู้ระบบงบประมาณ  

  2.3  เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน  

  2.4  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

  2.5  มีความละเอียดรอบคอบ  

  2.6  มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
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  2.7  หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ  

  2.8  รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 3.  การบริหารงานบุคคล 

  3.1  มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล  

  3.2  เป็นแบบอย่างท่ีดี  

  3.3  มีมนุษยสัมพันธ์  

  3.4  มีอารมณ์ขัน  

  3.5  เป็นนักประชาธิปไตย  

  3.6  ประนีประนอม  

  3.7  อดทน อดกล้ัน  

  3.8  เป็นนักพูดท่ีดี  

  3.9  มีความสามารถในการประสานงาน  

  3.10  มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกันท างาน  

  3.11 กล้าตัดสินใจ  

  3.12  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  

 4.  การบริหารท่ัวไป 

  4.1  เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี  

  4.2  เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยส่ังการท่ีดี  

  4.3  มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  

  4.4  เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  

  4.5  รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ท่ีเหมาะสม  

  4.6  มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และต่ืนตัวอยู่เสมอ  

  4.7  มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  

  4.8  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 อุทัย  บุญประเสริฐ (2546)  กล่าวว่า  ผู้บริหารมืออาชีพมีบทบาทท่ีส าคัญดังนี้   
 1.  ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกด้าน   
 2.  ควบคุมดูแลกิจการต่างๆ   
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 3.  ดูแลรับผิดชอบทุกกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา  รวมตลอดท้ังด้านการเงิน
การงบประมาณทรัพย์สินและพัสดุ   
 4.  บริหารจัดการดูแลระบบให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  ปรับแนวคิดในการบริหารจัดการสู่รูปแบบบูรณาการท่ีเน้นการแก้ปัญหาและด าเนินการ
พัฒนาท่ีผสมผสานชัดเจนท้ังเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ   
 6.  บริหารงานแบบเชิงรุก  เน้นผลงานหรือผลส าเร็จตามเป้าหมายและคุณภาพท่ีได้วางไว้
เป็นหลักส าคัญ   
 7.  นิเทศก ากับดูแลการด าเนินงานต่างๆ  อย่างเด่นชัด  ไม่ว่าจะเป็นการดูแล  ช่วยเหลือ  
ช้ีแนะ  และให้การสนับสนุน 
 8.  ประสานงานและดึงศักยภาพของของบุคลากรทุกคน 
 9.  ริเริ่ม  ช้ีน าแนวทาง ความคิด และประสานความคิดท่ีดีในการท างาน 
 10.  ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิธีการท่ีสุจริต  ยุติธรรม
โปร่งใส 
 ธีระ  รุญเจริญ (2548) กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี ้

 1.  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 2.  เป็นผู้น าในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 3.  เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 4.  เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ 

 5.  เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

 6.  เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยร่วมกันท างานเป็นทีม และส่งเสริม

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

 7.  เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 

 8.  เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและ

รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ    

 9.  เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการ

เรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน   

 10.  เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
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 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารมืออาชีพมีบทบาทในด้านการดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานตามปกติ

ของสถานศึกษาในทุกด้าน  รับผิดชอบทุกกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษา  บริหารจัดการดูแลระบบ

เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา  ทันต่อข้อมูล  เสริมสร้างวิสัยทัศน์ของ

ตนเอง เป็นผู้ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นผู้ประสานงานได้ดี  คิดสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ๆ  

จูงใจเพื่อนร่วมงาน  ทนต่ออุปสรรค  รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เป็น

ผู้น าทางวิชาการ  เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับบุคคลอื่นๆ  ให้การส่งเสริม พัฒนาครูและ

บุคลากร  การประเมินผลการด าเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา บริหารงานวิชาการ

และพัฒนาวิชาการ  บริหารงบประมาณ  บริหารงานบุคคลบริหารท่ัวไป  ควบคุมดูแล  ควร

บริหารงานแบบเชิงรุก  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ควร

ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้  เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  ท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม  

เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์  และสร้างขวัญและก าลังใจ

แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

 2.3.8  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
 ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผู้บริหารจึงควรปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะท่ีดีในทุกๆ ด้าน เพราะคุณลักษณะท่ีดีจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  คุณลักษณะท่ีดีดังกล่าวจะน าไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  ซึ่งนักการ
ศึกษา  นักวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ไว้ดังนี้ 
 คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา (ส านักงานเลขาธิการ                                       
คุรุสภา,2540) ไว้ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 คุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพ  คือ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กรวิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ได้แก่  
การเป็นผู้ริเริ่ม  ผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม  รวมท้ังเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน
ขององค์กร  เพื่อให้สมาชิกยอมรับแลเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารท่ีมีต่อองค์กร  ตลอดจนการน า
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 
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 2.  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นการพัฒนาของบุคลากรผู้เรียน
และชุมชน 
 ผู้บริหารมืออาชีพ  แสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีต่อองค์กร  
ผู้ร่วมงาน  ผู้เรียน  และชุมชน  ด้วยการตัดสินใจในการท างานต่างๆ  เพื่อผลการพัฒนาท่ีจะเกิด
ขึ้นกับทุกฝ่าย  การตัดสินใจของผู้บริหารต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท ากับของการกระท าเนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อองค์กรโดยส่วนรวม  ผู้บริหารจึง
ต้องเลือกแต่กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ผลดี  ผลทางบวก  ผลต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  และ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ต้ังใจ  น าไปสู่ความไว้วางใจ  ความศรัทธา  และความรู้สึกเป็น
ท่ีพึ่งได้ของบุคคลท้ังปวง 
 3.  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
 ความส าเร็จของการบริหาร  อยู่ท่ีการด าเนินการ  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ร่วมงาน
ได้มีการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  ผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีพัฒนาผู้ร่วมงาน  โดยการศึกษา
จุดเด่นจุดด้อยของผู้ร่วมงาน  ก าหนดจุดพัฒนาของแต่ละคน  เลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
ด้านนั้นๆ  แล้วใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง  ประเมิน  
ปรับปรุง  ให้ผู้ร่วมงานรู้ศักยภาพ  เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติ  จนเป็นผลให้
ศักยภาพของผู้ร่วมงานเพิ่มพูน  และพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.  พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
 ผู้บริหารมืออาชีพวางแผนขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจ ากัด
ของผู้เรียน  ครู  ผู้ร่วมงาน  ชุมชน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  สอดคล้องกับนโยบายแน วทาง
เป้าหมายของการพัฒนา  เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง  แผนงานต้องมี
กิจกรรมส าคัญท่ีน าไปสู่ผลการพัฒนาความสอดคล้องของเป้าหมาย  กิจกรรมและผลงาน  ถือเป็นคุณ
ส าคัญท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  คุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง 
 5.  พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการน าไปสู่
ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
 นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร  ในการน าไปสู่ผลงานท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ๆ  เลือก
และปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับสภาพการณ์  เงื่อนไขข้อจ ากัดของงานและองค์กรจน
น าไปสู่ผลได้จริง  เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง  ผู้ร่วมงานทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่าง
เต็มท่ี  มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน 
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 6.  ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 
 ผู้บริหารมืออาชีพเลือกกิจกรรมการบริหารท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นของบุคลากร
และองค์กร  จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ผู้บริหารต้องมีความเพียรพยายาม  
กระตุ้น  ยั่วยุ  ท้าทาย  ให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและช่ืนชมผลส าเร็จเป็นระยะ  จึงควรเริ่ม
จากการริเริ่มการร่วมพัฒนา  การสนับสนุนข้อมูลและให้ก าลังใจให้บุคลากรศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติและ
ปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  จนเกิดเป็นค่านิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ  อันเป็น
บุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนาของบุคลากร  และองค์กร  รวมท้ังบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาใน
ความสามารถของตน 
 7.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 ผู้บริหารมืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานท่ีได้ท าส าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลท่ีแสดงถึง
การวิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ  ครอบคลุม  การก าหนดงานท่ีจะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนา  การลง
มือปฏิบัติจริงและผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจนการน าเสนอรายงานเป็นโอกาสท่ีผู้บริหารจะได้
ทบทวนถึงงานท่ีได้ท าไปแล้วว่ามีข้อจ ากัด  ผลดี  ผลเสีย  และผลกระทบท่ีมิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้า
ผลงานเป็นผลดีจะช่ืนชม  ภาคภูมิใจในส่วนใดน าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร  ถ้าผลงาน
ยังไม่สมบูรณ์จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร  และจะน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน
ต่อไปอย่างไร  ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการรายงานท่ีดี  คือ  การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ประเมินตนเอง  รวมท้ังการท าให้เกิดความช่ืนชมของผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคน  การท่ีผู้ปฏิบัติงานได้
เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตนเองเป็นขั้นตอนส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การรู้
คุณค่าแห่งตน 
 8.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีแนะน า  ตักเตือน  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  บุคลากรในองค์กรการท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้ได้ผลดี  ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี  มิฉะนั้นค าแนะน า  
ตักเตือน  หรือการก ากับดูแลของผู้บริหารจะขาดความส าคัญ  ไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองค์กร  
ผู้บริหารท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทุกๆ ด้าน  เช่น  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความยุติธรรมและ
บุคลิกภาพ  จะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร  ท าให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน  
จนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความพึงพอใจ 
 9.  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 หน่วยงานการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งท่ีอยู่ในชุมชน  และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม  มี
องค์กรอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ  ทุกหน่วยงานท่ีหน้าท่ีร่วมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าท่ี  
ผู้บริหารการศึกษาเป็นบุคลากรส าคัญของสังคมหรือชุมชน  ช้ีน าแนวทางการพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้าตามทิศทางท่ีต้องการ  ผู้บริหารมืออาชีพต้องร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการ
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เสนอแนวทางปฏิบัติ  แนะน าปรับปรุงการปฏิบัติ  และแก้ปัญหาของชุมชนหรือหน่วยงานอื่น  เพื่อให้
เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวมในลักษณะร่วมคิดร่วมวางแผน  และร่วมปฏิบัติเต็มความสามารถ  พร้อมท้ัง
ยอมรับความสามารถ  รับฟังความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย  และร่วมมือกันในสังคมน าไปสู่การยอมรับและ
ศรัทธาอย่างภาคภูมิ 
 10.  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 ความประทับใจของผู้ร่วมงานท่ีมีต่อผู้บริหารองค์กรอย่างหนึ่งคือ  ความเป็นผู้รอบรู้  
ทันสมัย  ทันโลก  รู้อย่างกว้างขวาง  และมองไกล  ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องติดตามการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในโลกทุกด้าน  สามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและน าข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานและผู้ร่วมงาน  การต่ืนตัวการรับรู้  และการมีข้อมูลข่าวสาร  
สารสนเทศเหล่านี้  นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาแล้ว  ยังน ามาซึ่งการยอมรับและความรู้สึก
เช่ือถือของผู้ร่วมงาน  เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป 
 11.  เป็นผู้น าและสร้างผู้น า 
 ผู้บริหารมืออาชีพสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  ด้วยการพูดน า  ปฏิบัติน า  และจัดระบบงาน
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม  โดยการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีท างานได้ส าเร็จแล้ว  จนน าไปสู่การพัฒนา  การ
คิด  และการตัดสินใจได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน  ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและ
สม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร  เพื่อให้ผู้ร่วมงานมั่นใน  การปฏิบัติ  จนสามารถเลือกกระท า
ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม  แสดงออก  และช่ืนชมได้ด้วยตนเอง  ผู้บริหารต้องสร้างความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จให้แก่บุคคลากรแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับน าไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 12.  สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลก ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถปรับงานให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง  และสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน  ผู้บริหารมืออาชีพต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ  เห็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และกล้าท่ี
ตัดสินใจด าเนินการเพื่อผลในอนาคต  อย่างไรก็ตาม  การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงนี้  ย่อมประกันได้
ว่าการเส่ียงในอนาคตมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง  การท่ีองค์กรปรับได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงนี้  ย่อม
เป็นผลให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกตลอดไป 
 ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ (2540)  กล่าวว่า  คุณสมบัติท่ีส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพในยุค
โลกาภิวัตน์  มีดังนี้ 
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 1.  ความมีวิสัยทัศน์  คนท่ีมีวิสัยทัศน์คือคนท่ีมีแผนงานส าหรับอนาคต  สามารถเช่ือมโยง
ทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้  มองแผนงานไปข้างหน้าและมองย้อนกลับสู่อดีต  ยิ่งรู้อดีต  รู้ความ
ผิดพลาดมากเท่าใด  ยิ่งท าให้เข้าทิศทางสู่อนาคตมากเท่านั้น 
 2.  ความสามารถในการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล  ผู้บริหารมืออาชีพใช้ทักษะ
หลัก  คือ  ทักษะด้านเทคนิค  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  ทักษะด้านกรอบแนวความคิด  ทักษะการ
น าเสนอความคิด  และแสดงตนเป็นแบบอย่างในการสร้างการยอมรับในวิสัยทัศน์และค่านิยม  การ
วางต าแหน่ง (Positioning)  ขององค์กร  การเรียนรู้  การส่ือสาร  เพื่อน าเอาวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 
 3.  ความมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์  ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  เพื่อ
ต่อสู้กับภาระงานท่ีหนัก  ถ้าหากผู้บริหารมีปัญหาสุขภาพจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตาม  คงไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ดี 
 สมชาย  เทพแสง (2543)  กล่าวว่า  ผู้บริหารมืออาชีพมีลักษณะ 20P  ดังนี้ 
 1.  Psychology  ผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน  รู้นิสัยใจคอของลูกน้องเป็น
อย่างดี  ท่ีเรียกว่า  รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องศึกษานิสัยใจคอของแต่
ละคนว่าเป็นคนอย่างไร  คือ  จะไปบริหารใครต้องวิเคราะห์เขาก่อนเป็นอันดับแรก 
 2.  Personality  คนบางคนเดินมาแต่ไกลเราก็ทราบได้ทันทีว่านี่เป็นผู้อ านวยการคนโน้น
เดินมานั่นคงเป็นการ  เพราะการแต่งการก็ดี  บุคลิกภาพ  การเดินต้องสง่าผ่าเผย  ตลอดจนการพูดจา
มีหลักเกณฑ์ท่ีหน้าเช่ือถือ  การยิ้มแย้มแจ่มใส  มีอัธยาศัยไมตรีเป็นส่ิงส าคัญ  ท าให้เกิดความ
ประทับใจ  บุคลิกภาพจึงมีส่วนส าคัญรวมท้ังการวางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  
มารยาทต่างๆ  ต้องค านึงถึงทุกๆ ด้าน 
 3.  Pioneer  ต้องเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกล้าได้กล้าเสีย  โดยเฉพาะสถานศึกษาใหม่ๆ ท่ียังไม่
เป็นท่ีนิยม  ผู้บริหารต้องวางแผนเชิงรุกเพื่อให้คนยอมรับศรัทธา  ต้องเหน็ดเหนื่อยมานะอดทนเพื่อให้
ได้ตามเป้าหมาย  ถ้าท้อแท้ลูกน้องก็คงหมดก าลังใจ  กาลิเลโอ  นักวิทยาศาสตร์บุคคลส าคัญ  ก่อนจะ
มีคนเช่ือถือตามว่าโลกกลม  เขาต้องจบชีวิตลงก่อน  แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของนักบุกเบิกด้านดารา
ศาสตร์เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยุทธวิธีทุบหม้อข้าวของพระยาตากน ามาซึ่งชัยชนะในการตีเมืองจันทบุรี  
เป็นตัวอย่างของนักต่อสู้  กล้าได้กล้าเสีย  ได้เป็นอย่างดี 
 4.  Poster  การท างานถ้าขาดการประชาสัมพันธ์  งานนั้นก็รู้เพียงไม่กี่คน  จึงต้องอาศัย
การประชาสัมพันธ์  แม้จะเป็นงานเล็กแต่เราก็เอาจุดเด่นของงานมาตีแผ่  จะช่วยท าให้เป็นท่ีรู้จัก
ได้มากขึ้น  การประชาสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด  คือ  มุขปาฐะ (Mouth to Mouth) 
 5.  Parent  ผู้บริหารต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  ต้องมีพรหมวิหารธรรม 4  คือ  เมตตา  
กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง  วางตัวเป็นกลาง  ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
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เสมอหน้า  สร้างสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น  สามัคคีกลมเกลียว  เหมือนกับพ่อขุนรามค าแหง  ท่ี
ใช้หลักการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  ท าให้ไพร่ฟ้าหน้าใสประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า 
 6.  Period  ผู้บริหารต้องเป็นคนตรงเวลา  การท างานตรงเวลาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคนซื้อ
สัตย์ได้ทางหนึ่ง  และเป็นตัวอย่างลูกน้องได้อีกด้วย  อย่าท างานตามเวลา  คือ  เวลาไปก่อนตัวตามไป
ทีหลัง 
 7.  Pacific  ผู้บริหารต้องมีความสุขุม  รอบคอบ  ใจเย็น  มีกลยุทธ์ท่ียอดเยี่ยม  ส านวน
อังกฤษว่า  A snake in the grass  เหมือนกับเสือซ่อนเล็บหรือคมในฝัก  ท าให้คนอื่นไม่สามารถรู้
จิตใจเราได้ว่าคิดอะไร  ท าอะไร  การท างานท่ีสุขุมรอบคอบท าให้งานด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพราะถ้าประมาท  งานก็อาจจะเสียหายได้ในภายหลัง 
 8.  Pleasure  ผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขันแก้สถานการณ์ในช่วงท่ีตึงเครียดได้  คนท่ีมีอารมณ์
จะช่วยให้คนอื่นไว้วางใจ  ให้ความไว้เนื้อเช่ือใจได้  ตลอดจนการท างานเป็นไปด้วยความสุขไม่
เคร่งเครียด 
 9.  Prudent  การมองการณ์ไกลหรือวิสัยทัศน์ท าให้เราเป็นผู้ทันสมัยอยู่ตลอด  ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมี  เพราะการคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นล่วงหน้าได้  ความผิดพลาดจะน้อยลง  เช่น  สมเด็จ
พระปิยมหาราชยอมเสียเมืองเล็กๆ ส่วนเดียวเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ 
 10.  Principle  การท างานของผู้บริหารต้องยึดหลักการเป็นหลัก  รวมท้ังทฤษฎีต่างๆ ท่ี
สามารถอ้างอิง  หรือพิสูจน์ได้  นอกจากนี้ควรมีเหตุผลประกอบการช้ีแจงได้  มิใช่อ้างแต่เพียงว่า  
นโยบายย่อมเหนือเหตุผล  ผู้บริหารก็จะไม่ได้การยอมรับเท่าท่ีควร  เพราะได้แต่งานมิได้ใจ 
 11.  Perfect  งานท่ีเกิดขึ้นต้องให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  ครบถ้วน  ถูกต้องและมีการ
ตรวจสอบประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก 
 12.  Point  งานท่ีท าต้องมีวัตถุประสงค์แน่นอนชัดเจน  สามารถด าเนินไปอย่างมีทิศทาง
เหมือนหางเสือเรือท่ีบังคับให้เรือเดินไปอย่างถูกต้องแม่นย า 
 13.  Plan  งานท่ีท าต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  และพึงระลึกอยู่เสมอว่างานใดก็ตาม
ถ้ามีการวางแผนงาน  งานนั้นส าเร็จไปแล้วครึ่งทาง 
 14.  Pay  ต้องมีการกระจายงานอย่างท่ัวถึง  และให้รางวัลบุคคลท่ีท าผลงานดีเด่นเพื่อเป็น
ขวัญ  ก าลังใจให้กับบุคคลท่ีสร้างสรรค์ผลงานให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ  ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมุ่ง
ท างาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
 15. Participation ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน  ท าให้ทุกคนมองเห็นความส าคัญ
ของงาน  พร้อมใจท่ีจะช่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 16.  Pundit  ต้องมีความรู้เรื่องท่ีท าอย่างชัดเจน  และสามารถปฏิบัติได้  ไม่ใช่ความรู้แบบ
ยุทธการบนกระดาษ  ซึ่งเป็นส านวนจีน  หมายถึง  รู้แต่ต าราพอถึงปฏิบัติกลับล้มเหลว 
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 17.  Politic  ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง  บางครั้งต้องท าตน
เหมือนนักการเมืองเข้ากับคนได้ทุกช้ิน  ตลอดจนลู่ลมบ้าง  อย่าแข็งเกินไป 
 18.  Poet  ต้องมีความสามารถด้านส านวนโวหาร  วอลแดร์  กล่าวว่า  ปากปกครองโลก
เพราะถ้าเรามีความสามารถด้านการเขียนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  และเกิดความ
เล่ือมใสศรัทธาจากคนอื่น 
 19.  Perception  ต้องมีความสามารถในการหยั่งรู้  คาดการณ์  ตรวจสอบ  และทบทวน
ส่ิงท่ีคาดการณ์ไว้  ตลอดจนบันทึกเหตุการณ์  เพื่อน ามาเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้น  และเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม 
 20.  Psycho  ต้องมีจิตวิญญาณของนักบริหาร  มีความรักในอาชีพครู  เป็นผู้บริหารท่ีมี
อุดมการณ์  และปณิธานท่ีแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาสังคม  ตลอดจนการปฏิรูปสังคม  โดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  ผู้บริหารต้องรักในศักด์ิศรีในสถาบันของตนเอง  ไม่ดูถูก  
ดูแคลนอาชีพของตนเอง  และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  ระเบียบวินัย  ตลอดจนจรรยาบรรณ
ในอาชีพของตน 
 ถวิล  อรัญเวศ (2544)  กล่าวถึงลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้ 
 1. กล้าตัดสินใจ ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจ  เป็นคนสุขุม

รอบคอบ มีเหตุผล  โดยยึดภาษิต ท่ีว่า ก่อนจะเช่ือส่ิงใดให้พิสูจน์ ก่อนจะพูดให้ยั้งคิดวินิจฉัย ก่อนจะ

ท ากิจการงานใด ๆ จงคิดให้ถ้วนถี่จะดีเอย 

 2.  ไวต่อข้อมูล  ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นคนทันสมัย ไวต่อข้อมูล   หรือการเปล่ียนแปลง

ใหม่ๆ ต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ  

 3.  เพิ่มพูนวิสัยทัศน์  ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถมองเห็น

ภาพฝันในอนาคต  และแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

 4.  ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน  ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  และมี

การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่เสมอ 

 5.  ประสานสิบทิศ  ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถประสานงานกับหน่วยงานหรือ

บุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  สามารถไกล่เกล่ียข้อกรณีพิพาท และสามารถขจัดปัญหาต่างๆ 

ในหน่วยงานได้ 

 6.  คิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ  ผู้บริหารมืออาชีพต้องคิดหาวิธีการท างานแบบใหม่ๆ        

อยู่เสมอ  เช่น 
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  6.1  ต้องรู้ว่า “จะท าอะไร” และมี “เป้าหมายอย่างไร”   ต้องก าหนดเป้าหมายให้

ชัดเจน 

  6.2  ต้องรู้ว่า “จะท าอย่างไร” โดยเลือกวิธีการหลายๆ วิธี แล้วตัดสินใจน ามาเป็น

แนวทางในการด าเนินงาน 

  6.3  ต้องต่ังใจมุ่งมั่น และมีความจริงใจ ในการท างานนั้นๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

  6.4  เต็มใจท างาน ท างานให้สนุก และมีความสุขในการท างาน 

  6.5  มีความสุขุมรอบคอบในการท างาน 

  6.6  มีใจเด็ดเด่ียวแน่วแน่ในการท างาน ไม่โลเลท่ีจะด าเนินงานตามท่ีได้วางแนวทางไว้ 

  6.7  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยใจเป็นกลาง ยุติธรรม และเปิดเผย 

 7.  จูงใจเพื่อนร่วมงาน  ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความสามารถโน้มน้าว หรือจูงใจเพื่อนงาน

ให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า 

 8.  ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค   ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมีความอดทนต่อสู้กับปัญหา

อุปสรรคท่ีก าลังเชิญ  และพร้อมท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหา ไม่หนีปัญหา 

 9.  รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์  ผู้บริหารมืออาชีพต้องรู้จักยึดหยุ่น  ไม่ตึงเกินไป  หรือไม่

หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องด าเนินการในสายกลาง   แต่บางครั้งต้องมีความเด็ดขาด เพื่อจะแก้ไข

ปัญหาให้สงบเรียบร้อย 

 10.  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารมืออาชีพ จะต้องบริหารงานเป็นทีม โดยให้ทุกคน

มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมประเมิน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)  ระบุถึงคุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชีพไว้ดังนี้ 
 1.  มีความเป็นผู้น า 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีการตัดสินใจท่ีดี 
 4.  ท างานบรรลุผล 
 5.  มีการวางแผนกลยุทธ์ 
 6.  มีการบริหารทรัพยากร 
 7.  มีความสามารถในการแข่งขัน 
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 8.  มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
 9.  มีการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 10.  เป็นนักประสานสัมพันธ์ 
 11.  รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น 
 12.  มุ่งเน้นงานบริการ   
 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2545)  กล่าวว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ  พร้อมพฤติกรรมบ่งช้ี (KPI)  ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  อย่างมีประสิทธิภาพ  มี  6  ประการ  ดังนี้ 
 1.  การเป็น ผู้น า ท่ีมี คุณธรรมจริยธรรม ( Interpersonal & ethical leadership)  มี
พฤติกรรมบ่งช้ี  ได้แก่ 
  1.1  เป็นแบบอย่างของผู้มีมาตรฐานทางจริยธรรมในวิชาชีพช้ันสูง 
  1.2  ใช้การตัดสินใจในกรอบความคิดทางจริยธรรม 
  1.3  มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อช้ีน าเป็นนโยบายของโรงเรียนและเป็น
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีดี 
  1.4  แสดงออกถึงความมีเหตุผล  การเคารพนับถือ  และมีมนุษยสัมพันธ์ 
  1.5  มีทักษะในการเขียนและส่ือสารด้วยค าพูดและท่าทางสุภาพ 
  1.6  ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  1.7  มีการพัฒนาโอกาสความเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมของครู 
  1.8  ใช้ประโยชน์จากความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ท่ีหลากหลายของชุมชนของ
โรงเรียน 
  1.9  แก้ปัญหาความขัดแย้ง  และความตึงเครียด 
  1.10  ตระหนักถึงความรู้สึกของบุคคลในเรื่องของเพศและวัฒนธรรม 
  1.11  มีการตรวจสอบ  สนับสนุนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนของ
โรงเรียน 
  1.12  มีการฉลองความส าเร็จของครูและนักเรียน 
 2.  การเป็นผู้น าด้านการจัดระบบ (Systemic leadership)  มีพฤติกรรมบ่งช้ี  ได้แก่ 
  2.1  มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเรียนรู้ 
  2.2  มีการพัฒนาโรงเรียน/ชุมชนท่ีมุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้ 
  2.3  มีการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะ/ทีมงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ี
ร่วมกันสร้าง 
  2.4  มีการใช้ประโยชน์จากกระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงองค์กร 
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  2.5  มีการก าหนดกรอบการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
และทักษะการตัดสินใจ 
  2.6  มีการรวบรวมวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  2.7  สามารถน าเสนอ/ส่ือ  วิสัยทัศน์  และความเช่ือของโรงเรียนสู่ชุมชน/สังคมของ
โรงเรียน 
  2.8  มีการยอมรับในโอกาสและอุปสรรคท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  2.9  มีการตรวจติดตามและทบวนวิสัยทัศน์  ภารกิจของชุมชนของโรงเรียน 
 3.  การเป็นผู้น าด้านวิชาการ (Instruction Leadership)  มีพฤติกรรมบ่งช้ี  ได้แก่ 
  3.1  มีความมุ่งมั่นในการสอนและการเรียนรู้ 
  3.2  มีความร่วมจิตร่วมใจของครูในการวางแผนและการจัดหลักสูตรบนพื้นฐานความ
ต้องการของนักเรียน  การวิจัย  นโยบาย 
  3.3  มีการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรใฝ่เรียนรู้ด้วยความร่วมจิตร่วมใจ  ท่ีมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงการสอนการปฏิบัติและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  3.4  มีการจัดโครงสร้างองค์กร  ตารางเวลา  การวางแผน  การจัดกลุ่มนักเรียน  และ
การก าหนดรูปแบบของครูให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ของนักเรียนท่ีต้องการ 
  3.5  อ านวยความสะดวกให้ครูในการเลือกวัสดุการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและความต้องการเฉพาะของนักเรียน 
  3.6  มีการสนับสนุนและสนองตอบการเรียนรู้ตามเพศ  วัฒนธรรม  และความต้องการ
ทางเศรษฐกิจสังคม 
  3.7  สนับสนุนการสอนท่ีพัฒนาทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การเรียนรู้แบบประยุกต์ 
  3.8  มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการประเมินเพื่อวัดผลลัพธ์ของนักเรียน 
  3.9  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 
  3.10  มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
  3.11  มีการบูรณาการกิจกรรมในการเรียนการสอน 
  3.12  อ านวยความสะดวกในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งสนับสนุนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ (Organization Leadership)  มีพฤติกรรมบ่งช้ี  
ได้แก่ 
  4.1  มีการก าหนดแผนการด าเนินการและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
  4.2  มีกระบวนการจัดการและวิธีการเน้นการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
  4.3  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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  4.4  มีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลักของงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษา 
  4.5  มีการทบทวนโครงสร้างขององค์กรและระบบการจัดการเสมอ 
  4.6  มีการพัฒนาระบบกระบวนการวางแผนงบประมาณ  ซึ่งบ่งบอกอันดับความส าคัญ
ก่อนหลังของโรงเรียนและชุมชน 
  4.7  มีรายงานการจัดการปฏิบัติการตามแผนการบริหารงบประมาณ 
  4.8  การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการบริหารจัดการ 
  4.9  การใช้กระบวนการการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร
และการบริหารจัดการ 
  4.10  มีการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยในโรงเรียน 
  4.11  จัดให้มีข้อตกลงในการต่อรอง 
  4.12  มีการบริหารเงินทุนและสนับสนุนการให้บริการ 
 5.  การเป็นผู้น าด้านสังคมและชุมชน (Community and Sociality Leadership)  มี
พฤติกรรมบ่งช้ี  ได้แก่ 
  5.1  มีการน าจุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีมีประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนมาใช้ 
  5.2  มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
  5.3  มีการพิจารณาความสัมพันธ์กับชุมชน/ครอบครัว  เพื่อท าให้ความมุ่งมั่นและ
โอกาสทางการศึกษามีความเข้มแข็งขึ้น 
  5.4  มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและองค์การต่างๆ มาสร้าง
ส่ิงสนับสนุนเป้าหมายและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 
  5.5  น ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม/ชุมชน  มาประยุกต์ในการพัฒนาและ
ประยุกต์นโยบาย 
  5.6  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนประเมินนโยบายและโครงการ
ต่างๆ ของโรงเรียน 
  5.7  มีการริเริ่มโครงการ  การสร้างวิสัยทัศน์การศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน 
  5.8  มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการศึกษาของนักเรียนทุกคน 
  5.9  มีการท างานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาของชุมชน 
  5.10  ประยุกต์การประชาสัมพันธ์  การส่ือสารกับครู  เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและ
โรงเรียน 
  5.11  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารกับผู้ปกครองชุมชนและบุคลากรในโรงเรียน 
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 6.  เป็นผู้น าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร (Personal Effectiveness Leadership)  มี
พฤติกรรมบ่งช้ี  ได้แก่ 
  6.1  สามารถวิเคราะห์จุดด้อย  จุดแข็ง  และข้อจ ากัดของตนเองบนพื้นฐานองค์ความรู้
เรื่องผู้น าในยุคปัจจุบัน 
   6.1.1  มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
   6.1.2  มีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 
   6.1.3  มีการแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน 
   6.1.4  มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านทฤษฎีการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
   6.1.5  มีความเข้าใจในการบริหารงานระดับปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
  6.2  สามารถประเมินเป้าหมายการท างาน  วิธีการท างาน  การด าเนินงาน  ตลอดจน
วิธีการบริหารงานน าไปสู่ความส าเร็จ  ได้แก่ 
   6.2.1  มีการประเมินการท างานของตนเอง 
   6.2.2  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน 
   6.2.3  มีการวางเป้าหมายการท างานและก าหนดแนวทางท่ีจะท าให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 
  6.3  สามารถวางเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
กระตือรือร้นเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพ  ได้แก่ 
   6.3.1  มีแผนพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
   6.3.2  จัดสรรเวลาและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
   6.3.3  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
   6.3.4  ก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาตนเอง 
   6.3.5  สร้างอุปนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเอง 
  6.4  สร้างสุขนิสัยในการดูและสุขภาพตนเองให้แข็งแรงท้ังทางด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์และจิตวิญญาณ  ได้แก่ 
   6.4.1  การให้ความส าคัญในการดูแลร่างกาย 
   6.4.2  ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส  จิตใจเป็นสุขอยู่เสมอ 
   6.4.3  หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีวิธีปฏิบัติตนให้มีสุขภาพสมบูรณ์อย่าง
หลากหลาย 
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  6.5  มีการจัดล าดับความส าคัญของภาระงาน  มีเป้าหมายในการท างานและพยายาม
ท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ได้แก่ 
   6.5.1  ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในสถานศึกษา 
   6.5.2  วางนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และหน่วยเหนือ 
   6.5.3  ก าหนดแผนงานระยะส้ันเพื่อการวางแผนการท างาน  ท้ังของตนเองและ
ผู้ร่วมงาน 
   6.5.4  สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับตนเองและสถานศึกษาในสายตาของสาธารณชน 
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2546)  กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในเชิงวิชาการเป็นท่ียอมรับของคนในวงการบริหารสถานศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องโดยท่ัวไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ส าหรับตัวผู้บริหารสถานศึกษานั้น  งานหลักคือการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสูง  ผลงานท่ีส าคัญท่ีสุดคือ  การศึกษาท่ีมีคุณภาพของสถานศึกษา  
การท่ีตัวผู้บริหารมีผลงานวิชาการท่ีเป็นผลงานของตนเอง  มีบทความท่ีแสดงถึงฐานความรู้ของตนเอง  
มีงานวิจัย  งานวิจัยและพัฒนา  งานนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีฐานจากวิชาการช้ันสูง  การมีต าราหรือมี
เอกสารวิชาการเผยแพร่ในรูปต่างๆ  ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเป็นท่ีรู้จักกันในแวดวงการบริหารด้วยกัน
หรือในวงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  จะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความศรัทธาให้แก่พ่อ
แม่  ผู้ปกครอง  ครู  บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  นักเรียนและชุมชนหรือบุคคลวงนอกได้
เป็นอย่างดี  และจะเป็นฐานของการสะท้อนถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการของตัวผู้บริหารเอง 
 ความเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ  จึงเป็นคุณลักษณะท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในระดับต้นๆ 
ของผู้บริหารมืออาชีพ  ในอนาคตนั้น  แนวโน้มการบริหารราชการการศึกษาท่ีเน้นหรือท่ีเคยอาศัย
แบบตามระเบียบ  กฎเกณฑ์  และนโยบายหรือการช้ีน าจากผู้บริหารในหน่วยเหนือหรือต้นสังกัด 
จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา  
และจะเป็นอันตรายโดยตรงต่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพของตัวผู้บริหารเอง  ความเป็นนักวิชาการ  
ความสามารถทางวิชาการ  และความเป็นผู้น าทางวิชาการ  จะมีบทบาทส าคัญท่ีส่งผลต่อการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพเป็นอย่างมาก 
 2.  ความเป็นคนซื่อสัตย์  สุจริต  และยุติธรรม   
 ความเป็นคนซื่อสัตย์  สุจริต  และยุติธรรมจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต  ผู้บริหารสถานศึกษานั้นอยู่ในสถานะท่ีอาจให้คุณให้โทษต่ อผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ค่อนข้างมากเสมอ  มีอ านาจอนุมัติ  ก าหนดการ
แต่งต้ังต าแหน่งภายใน  แต่งต้ังกรรมการต่างๆ  ท่ีเป็นกรรมการภายในของสถานศึกษา  และอาจเป็น



 67 

ผู้เสนอการแต่งต้ังต าแหน่งส าคัญบางอย่างได้ในอนาคต  ผู้รับผิดชอบการประเมินการสอนและการ
ท างานของบุคลากรต่างๆ  ในโรงเรียน  จะมีอ านาจตรวจสอบการท างานในสถานศึกษาได้ในทุกเรื่อง  
ทุกขั้น  ทุกตอน 
 ความเป็นคนซื่อสัตย์  สุจริต  และยุติธรรม จึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจะสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจจากครูและบุคลากรได้ค่อนข้างมาก  จะน ามาซึ่งขวัญและ
ก าลังใจ  ความกระตือรือร้นในการท างานและการให้ความร่วมมือ  การไม่ต้องกังวลหรือเกรงการแบ่ง
พวก  การเลือกปฏิบัติ  การท่ีจะได้รับการประเมินอย่างเท่ียงธรรม  ตรงกับสภาพความเป็นจริงใน
ผลงานและการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลสู่ประสิทธิภาพในการท างาน  ความสามัคคี  การด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น  และการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  แผนงาน  นโยบาย
และวิสัยทัศน์  กับการพัฒนาโรงเรียน 
 3.  การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  เห็นการณ์ไกล  มองอนาคตขององค์การและวางแผนส าหรับวัน
หน้าเป็นหลัก 
 การมีคุณลักษณะเป็นคนมองอนาคต (Future-oriented)  เห็นการณ์ไกล  มีวิสัยทัศน์ 
(Vision หรือ Visionary Manager) เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้  สามารถฝึกฝนอบรม ส่ังสมได้  เพิ่มพูน
ทักษะได้  ส าหรับผู้ท่ีมีความสามารถก้าวขึ้นมาสูงถึงระดับต าแหน่งผู้น าองค์กร  วิสัยทัศน์กว้างไกลจึง
เป็นคุณลักษณะจ าเป็นท่ีส าคัญของผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในอนาคต 
 งานการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นงานส าคัญต่อการพัฒนาตัวคนหรือเยาวชน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษานั้น  และคนท่ีได้ผ่านกระบวนการหรือได้รับการพัฒนาจาก
สถานศึกษานั้นจะกลายเป็นฐานส าคัญของสังคมต่อไป  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นคนท่ีเห็น
การณ์ไกล  มองไปให้เหนือระดับโรงเรียนท่ีตนรับผิดชอบ  ต้องมองเห็นกว้างไกล  ให้เห็นภาพรวม 
เห็นบทบาทและความรับผิดชอบของสถานศึกษา  เห็นปฏิบัติการและผลงานท่ีจะมีผลต่อคุณภาพของ
โรงเรียนให้ได้ ให้ชัดเจน 
 การเห็นภาพรวมกว้างไกล หมายถึง รู้ไกลข้ามรั้วก าแพงโรงเรียน  มองเลยไปให้เห็นถึ ง
การศึกษาและบทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน  ต่อท้องถิ่น  เห็นภาพรวมการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และรู้ถึงบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน  ถ้าสามารถมองให้กว้างไกลต่อไปถึงสังคมไทย
โดยรวม  สังคมภูมิภาคและสังคมโลก  จะได้รู้ถึงการเคล่ือนไหวต่างๆ ในการด าเนินการศึกษา  ซึ่งอาจ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาของตนได้  จะเห็นได้ถึงปัญหา  การเปล่ียนแปลง  และ
แนวโน้มต่างๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสังคมไทยและการศึกษาไทย  ตลอดจนการศึกษาในส่วนท่ีตนมี
ส่วนเกี่ยวข้อง  จะช่วยให้เป็นผู้รอบรู้  เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการจัดท านโยบายในการพัฒนา
การศึกษา  การแก้ปัญหา  การปรับปรุงและพัฒนา  รวมท้ังการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมได้มากขึ้น  เหมาะสมยิ่งขึ้น  การมองไกล  คิดการณ์ไกล  มองอนาคต  
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จะเป็นคนท่ีมองเห็นถึงงานในระยะยาว  เห็นประโยชน์ระยะยาว  ประโยชน์ท่ียั่งยืนต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ต้องมองไกลให้พ้นวงจรปีของการท างานตามปกติของโรงเรียน  
จึงจะมีคุณลักษณะพื้นฐานของการมองการณ์ไกล  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส่ังสม  ฝึกฝน  แสวงหาเพิ่มเติมได้  และ
บางอย่างก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้ 
 4.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
 การปฏิรูปการศึกษานั้น  ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า  จะมีการเปล่ียนแปลงในการศึกษา
ไทยค่อนข้างมาก  แตกต่างไปจากท่ีเคยรู้  เคยเข้าใจ  ท่ีเคยมีประสบการณ์  จะแตกต่างไปจากเดิม
มาก  การปฏิรูปตามแนวที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น เป็นการเปล่ียนแปลง
ใหญ่ท้ังระบบ  ในภาษาพูดจะนิยมเรียกกันว่า  ยกเครื่องใหญ่กันท้ังระบบ  เพื่อให้ระบบสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น  ในการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทยนั้น  จะมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก  เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่าง
กว้างขวาง  รอบด้าน  ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องรู้ว่า  จุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือ  
การพัฒนาเยาวชนและคนไทยในอนาคตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  ซึ่งคุณภาพของคนไทยเช่นนี้  จะเป็นทรัพยากรส าหรับการ
อยู่รอดและการพัฒนาของประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหม่  ท่ีต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอน  จะเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่  คือเปล่ียนจากระบบท่ี
เคยเน้นเนื้อหาวิชาและจากการมีครูเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแกนหลักของการจัดการเรียนการสอน  
ไปเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความส าคัญของผู้เรียนเป็นหลัก  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ให้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ให้ประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
ให้ปรับบทบาทของครูจากผู้ถ่ายทอดความรู้  มาเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้  ให้ชุมชนและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้  และใช้นวัตกรรม  
เทคโนโลยี  และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนการสอน 
 ในด้านหลักสูตร  จะมีการพัฒนาหลักสูตรสู่แนวใหม่  ท่ีเน้นการตอบสนองผู้เรียนและชุมชน  
มีกระบวนการและเนื้อหาท่ีครอบคลุมเช่ือมโยงต่อเนื่องกันทุกระดับและประเภทของการศึกษา  ไม่ตัด
เป็นแท่ง แบ่งเป็นท่อนแบบเก่า  จะครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  เน้นการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น
และตนเองได้  โดยส่วนกลางจะจัดท าหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 ในการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะปฏิรูปสู่ระบบและกระบวนการผลิต
ครูแนวใหม่  ปรับระบบการใช้และการพัฒนาครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ  
การบริหารจัดการตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะเป็นการจัดระบบบริหารใหม่  ให้การศึกษาเป็นระบบท่ี
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มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และท้องถิ่น  จะมีการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษาโดยตรงตามมาตรา 39  และมาตรา 40 
 นอกจากสาระดังกล่าวแล้ว  สถานศึกษายังมีภารกิจอีก  เช่น  เรื่องการประกันคุณภาพ 
และภารกิจเฉพาะ  ซึ่งจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตราต่างๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ  
แต่ส่ิงท่ีเป็นหัวใจคือ  การด าเนินการเรียนการสอนท่ีต้องเป็นไปตามแนวการจัดการศึกษา  ในหมวด 4  
มาตรา 22-23  โดยตรง 
 5.  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช่ผู้บริหารส่วนราชการตามระบบราชการ  แต่เป็นผู้น าในหมู่นัก
วิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพค่อนข้างสูง  ไม่ชอบการส่ัง
การ  ไม่ชอบการบังคับบัญชา  ไม่นิยมการใช้อ านาจของตัวผู้บริหาร  แต่นิยมการมีส่วนร่วม  การ
ปรึกษาหารือ  การให้เกียรติกัน  การรู้จักยกย่องกัน  การอยู่ร่วมและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพ  
เป็นแบบ Colleague  ไม่ใช่แบบลูกน้อง  ในขณะท่ีหลายส่วนยังต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์  ต้อง
เป็นไปตามระเบียบ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการบริหารจัดการ  ในการดูแล
สนับสนุนให้ครู  ให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถท างานการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ในขณะท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนไปอย่างมาก  การใช้อ านาจส่ังการ  ถึงแม้
จะท าได้  ก็ส่งผลให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพได้ง่าย  ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  ผู้บริหารต้อง
แก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีสืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงให้ทันท่วงที  ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันและอนาคต
จะต้องรู้และเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล  จะต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในการเรียนการ
สอนของโรงเรียน  ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่คดโกง  ไม่คอรัปช่ัน  สร้างความเข้าใจในหมู่ครู
และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  ใช้ระบบการติดต่อส่ือสารแบบเปิดแบบสองทาง  ต้องมีความสามารถ
เป็นผู้น าในการประสานประโยชน์ในการด าเนินงาน  ในการแก้ไขปัญหา  ในการร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและบริหารการศึกษาของโรงเรียนท่ีส าคัญคือการรู้จักการให้ความส าคัญ
และเคารพในศักยภาพของผู้อื่น  การมีทักษะสูงด้านมนุษยสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่มหรือทีม 
 6.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร  ศาสตร์การสอน  รูปแบบการเรียนการสอน  และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้จะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับความเป็นนักวิชาการและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารท่ีมีความรู้ความช านาญสูงในเรื่อง
หลักสูตรและการสอนมักจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าทางวิชาการแทบอัตโนมัติเลยทีเดียว  ในด้าน
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นี้ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระขั้นสูงท่ีผู้บริหารต้องไม่มองข้าม  และเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างศรัทธาในหมู่ครู   
ในหมู่บุคลากรทางการศึกษาและในแวดวงการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาได้ให้แนวหลักสูตรและการด าเนินงานตามหลักสูตรแนวใหม่ท่ี
แตกต่างจากระบบเก่าในแบบท่ีอาจเรียกได้ว่า  ส้ินเชิง  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ท่ีสามารถเห็น
ภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ท้ังระบบได้ไม่ยากนัก  และจะเห็นได้
โดยง่ายว่า  สัมพันธ์โดยตรงกับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนท่ีตนรับผิดชอบ  ซึ่งผู้บริหาร
สามารถใช้ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการในโรงเรียนของตนเองได้โดยตรง  โดยไม่ต้องรอไฟเขียว  
หรือรอการโบกธงจากท่ีใด 
 7.  ความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับท่ีเพียงพอ 
 โลกปัจจุบันและอนาคตจะเป็นโลกท่ีจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  และ
สารสนเทศอย่างชนิดหลีกเล่ียงไม่ได้  หนีไม่พ้น  จะมีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและคอมพิวเตอร์กัน
แพร่หลายมาก  จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศใหม่ๆ  ในการส่ือสาร
ส่งผ่านข้อมูลความรู้กันอย่างกว้างขวาง  จะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการบริหารจัดการการเรียน  
การสอนท่ีมีอิทธิพลแผ่กว้างท่ัวไป  ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปจึงต้องรู้ทัน  ก้าวทัน  รู้จักและ
สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าผู้อื่น  ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาโดยตรงแล้ว  ยังอาจใช้เพื่อการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 8.  ความสามารถในการแสวงหาทุน  แหล่งทุน  และการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 เรื่องนี้จะเป็นเรื่องส าคัญท่ีสะท้อนถึงฝีมือของผู้บริหารมืออาชีพเมื่องบประมาณมีจ านวน
จ ากัด  ซึ่งจะเป็นสภาพท่ีเกิดขึ้นจริงและจะเผชิญหน้าผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตโดยตรงอย่าง
แน่นอน  เครื่องพิสูจน์ท่ีส าคัญถึงความสามารถของผู้บริหารมืออาชีพในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
คือ ความสามารถในการจัดการเรื่องการเงินและทุนส าหรับการด าเนินงาน  ส าหรับการขยายกิจการ
ภายใต้ความจ ากัดของทุนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  ความสามารถในการระดมทุนจึงเป็นเรื่องใหญ่ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาในอนาคตพึงให้ความสนใจ  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ บุคคลต่างๆ  องค์กรอื่น  
นักเรียนเก่า  ชุมชน  และการด าเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาจะเป็นแหล่งท่ีส าคัญของเงินทุนในอนาคต  
และจากการท่ีโรงเรียนได้รับการให้สถานภาพนิติบุคคล  ซึ่งหมายความว่า  ในอนาคตสถานศึกษาจะมี
ความคล่องตัวในการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้มากขึ้น  สามารถมีทรัพย์สินและเงินทุนของ
ตนเองในฐานะนิติบุคคล   มีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  แต่ต้องด าเนินการโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  และภารกิจหลักของสถานศึกษา  และจะต้อง
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จัดให้มีระบบการติดตามงบประมาณ  ตรวจสอบการใช้งบประมาณในด้านต่างๆ  ของหน่วยงานใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ป้องกันไม่ให้มีการทุจริต หรือคอรัปช่ัน 
 9.  การเป็นผู้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น  จิตส านึกและการอนุรักษ์ความเป็นไท  เป็นส่ิงท่ีจะมีความหมายและ
มีคุณค่าต่อสังคมไทยในอนาคตอย่างมาก  ไม่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์จะเข้มข้นหรือรุนแรงเพียงใด  จะมี
การเผยแพร่ปฏิบัติการข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบันเทิง 
กีฬา  แฟช่ัน  แบบแผนวิถีชีวิต  การแทรกแซงทางด้านการต่างประเทศ  หรือการแพร่ส่ิงต่างๆ ข้าม
ชาติด้วยวิธีการหรือกลวิธีที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม  การแทรกซึมและแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจะมี
มาก  จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  คนไทยท่ีขาดภูมิคุ้มกัน  ก็จะรับเข้ามาได้โดยง่าย 
 ความเป็นไท  เป็นส่ิงท่ีสังคมไทยต้องรักษาไว้ให้ได้  ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็น
สากลหรือส่ิงท่ีมาจากต่างวัฒนธรรมโดยส้ินเชิง  การศึกษาจะเป็นแหล่งส าคัญท่ีมีพลังสูงในการอนุรักษ์
ความเป็นไท  ความเป็นไทของคนไทยจะต้องคงอยู่  ต้องรักษาไว้ให้ได้ 
 ผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้น าในสถานศึกษาควรเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
โดยอาศัยเอกลักษณ์ไทยเป็นจุดแข่งในการด าเนินงาน  การส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษา  การ
ประพฤติปฏิบัติส่วนตัว  และการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา  ท่ีแสดงถึงคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  นอกจากนี้ ยังมีคุณค่าบางอย่างท่ีส าคัญ  ท่ีน่าส่งเสริม  หรือประพฤติปฏิบัติ ด้วย
ตนเองเป็นหลัก  เช่น  การให้คุณค่าแก่ระบบอาวุโส  การมีจิตใจและการแสดงออกในเรื่องความ
กตัญญู  การแสดงความเมตตากรุณา  โอบอ้อม  กริยามารยาทผู้ดี  การเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีดีของไทย  
การเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน  การแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และเป็นผู้น าในการด าเนิน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้วยตนเอง  เป็นต้น 
 ธีระ  รุญเจริญ (2548)  กล่าวถึงลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี ้

1.  ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุน (ผู้น าตามธรรมชาติ) 
 1.1  ความถนัด (Aptitude) ในการเป็นผู้น า 
 1.2  ลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น 
 1.3  ร่วมท างาน 
 1.4  เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
2.  การศึกษาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาขึ้นไป ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
 2.1  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.2  จิตวิทยาการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 2.3  พื้นฐานการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
 2.4  บริบททางการบริหารการศึกษา 
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   2.4.1  ระเบียบกฎหมาย 
   2.4.2  สังคมวิทยา 
   2.4.3  ปรัชญา 
   2.4.4  เศรษฐกิจ 
     2.4.5  การปกครอง 

 3.  บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
  3.1  น้ าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย 
    3.2  อารมณ์มั่นคง (Emotional Quotient: EQ) 
  3.3  เข้มแข็งแต่ถ่อมตน 
  3.4  กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  3.5  การแต่งกายสอดคล้องกับกาลเทศะ 
 4.  คุณธรรมจริยธรรม 
   4.1  มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลง 
  4.2  ยึดระบบคุณธรรมเป็นท่ีต้ัง 
    4.2.1  โปร่งใส 
    4.2.2  ยุติธรรม 
  4.3  ซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปช่ัน 
  4.4  อดทน อดกล้ัน 
  4.5  รับท้ังผิดและชอบ 
  4.6  เสียสละ 
  4.7  เป็นคนดีของสังคม 
 5.  ความสามารถ/ช านาญในการ 
  5.1  บริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ 
  5.2  น าองค์กรสู่เป้าหมาย โดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม 
  5.3  ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม 
  5.4  ประสานงานเพื่อผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  5.5  ปรับเปล่ียนเทคนิคเพื่อสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
 6.  ความรู้ลึกและรู้รอบ 
    6.1  การบริหาร/จัดการ 
  6.2  การจัดการศึกษา 
  6.3  ระเบียบกฎหมาย 
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  6.4  บริบททางสังคม 
  6.5  การวิจัย 
  6.6  จิตวิทยาการบริหาร 
 7.  การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 
   7.1  เป็นหลักประกันการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
  7.2  จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภพ 
  7.3  เป็นหลักประกันคุณภาพ 
  7.4  ยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ 
  7.5  น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  7.6  มุ่งมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 เรวัติ  ชาตรีวิศิษฐ (2548)  กล่าวว่า  นักบริหารมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติและทัศนคติพิเศษ
ท่ีจ าเป็นต่อการสนองประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  ดังนี้ 
 1.  เป็นนักบุกเบิก  คือ  ควรมีจิตใจชอบค้นคว้าส่ิงใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี  เพื่อให้องค์การ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 2.  มีวิสัยทัศน์  คือ  จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทิศทางการด าเนินงานขององค์การ  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียน 
 3.  มีความทันสมัย  คือ  เป็นผู้ก้าวทันโลก  ทันเหตุการณ์จะต้องพร้อมเสมอท่ีจะน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4.  เป็นนักพัฒนา  คือ  ค านึงถึงประโยชน์ระยะยาวขององค์การ  ให้ความส าคัญแก่การ
วิจัยและพัฒนา  เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.  เป็นนักต่อสู้  คือ  มีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในระดับโลกกับนานาประเทศในทุกรูปแบบ  
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ แม้จะมีความเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น 
 6.  เป็นนักประสานงาน  คือ  จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถประสานทุกฝ่ายเข้า
หากันได้  เพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 7.  มีจรรยาบรรณ  จริยธรรมและคุณธรรม  คือ  ควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและมี
จริยธรรมคุณธรรมส าหรับใช้เป็นกรอบของแนวความคิดในทางปฏิบัติ  ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรมเพื่อสร้างศรัทธา  โดยการเป็นผู้ยึดมั่นในธรรม  ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ 
 วิรุณ  ต้ังเจริญ (2548) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพไว้ดังนี้ 
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 1.  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  คือ  เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่  เป็นผู้สร้างสรรค์วิชาการ
มากกว่าเป็นผู้บริโภควิชาการ  มีความส านึกในวิชาการ  เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้  แล้วน า
ความรู้ท่ีเกิดขึ้นไปสอนไปบริการแก่สังคม  ต้องเป็นผู้น า  และต้องปกครองดูแลนักวิชาการ  เป็นต้น 
 2.  วิสัยทัศน์และศักยภาพ  คือ  จะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  ท้ังต่อเป้าหมายขององค์การ  
วิชาการ  การบริหารวิชาการ  และการบริหารองค์กร  พร้อมกันนั้น  ต้องมีศักยภาพสูงในการบริหาร
ท่ีจะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ 
 3.  จิตส านึกสาธารณะ  คือ  การเสียสละเพื่อคนอื่น  มีสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรและ
บุคคลในชุมชนด้วย 
 4.  จิตส านึกจริยธรรม คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  เปิดเผย  โปร่งใส  บริสุทธิ์ยุติธรรม  
กล้าตัดสินใจเพื่อรักษาความดีงาม  ความถูกต้อง  ความยุติธรรมขององค์กรและบุคคล  บริหารด้วย
เหตุผลและความชอบธรรม 
 5.  การมีแนวคิดในการบริหาร  คือ  มีแนวคิดในการบริหารท่ีเด่นชัดในการพัฒนาองค์กร  
ต้องมีความคมชัดในการพัฒนาระบบ  พัฒนาวิชาการ  พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาบุคคล  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักดิ์ศรีขององค์กร 
 6.  การท างานเป็นกลุ่ม  คือ  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและการยอมรับนับถือการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การร่วมกันปฏิบัติงาน  ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  เป็นต้น 
 หวน  พินธุพันธ์ (2548)  กล่าวว่า  นักบริหารมืออาชีพ  จะบริหารอย่างเป็นธรรมได้  
จะต้องมีการสร้างธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นการสร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงาน  และการท างานในองค์กร  
พร้อมกับการจัดระบบท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกท่ีดี  การสร้างส านึกท่ีดีในการบริหารงาน  
และการท างานท่ีองค์กร  ดังนี้ 
 1.  ส านึกท่ีจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่ส้ินเปลือง  คือ  ผลงานมีคุณภาพ  
สนองความต้องการ  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคุ้มค่า 
 2.  ส านึกท่ีจะดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  มีการติดตามดูแล  ไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร  เช่น  ติดตามดูแลความเสียหายจาการทุจริต  ป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติการ
ทุกประเภท  มีการพิจารณาความเส่ียงของนโยบายอย่างถ่องแท้ 
 3.  ส านึกท่ีจะบริหารงานอย่างโปร่งใส  ช้ีแจงได้  คือ  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4.  ส านึกท่ีจะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  เจ้าหน้าท่ี
พนักงาน  ครูอาจารย์  นักเรียน  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  สถานศึกษา  และประเทศชาติ 
 อุทัย  เดชตานนท์ (2548)  กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมีดังนี้ 
 1.  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
 2.  เป็นผู้มีทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 3.  มีประสบการณ์และประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 
 4.  ฉลาด  ทันสมัย  และทันโลก 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพท่ีน าเสนอมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์  แล้วสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ท้ังนี้ ผู้วิจัยจัด
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพเป็น  3  ด้าน  คือ ด้านท่ี 1  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว  ด้านท่ี 2  
ด้านวิชาชีพ  ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

นักวิชาการ/นักการศึกษา 
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1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 

1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม              
1.2  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี              
1.3  บุคลิกภาพดี  น่าเช่ือถือ              
1.4  เป็นคนสุขุม รอบคอบ ใจเย็น              
1.5  มีความสามารถในด้านการพูดการเจรจา              
1.6  เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อ 
ประสานงาน              
1.7  เป็นผู้มีความสามารถในการคิด              
1.8  มีความรับผิดชอบ              
1.9  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง              
1.10  เป็นคนทันสมัย ทันโลก และทันเหตุการณ์
ปัจจุบัน              
1.11  มีความสามารถในการสื่อสาร              
1.12  มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี              
1.13  กล้าตัดสินใจ              
1.14  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์              
1.15  สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอๆ              
1.16  ใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม              
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)   
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

นักวิชาการ/นักการศึกษา 

ผู้วิ
จัย
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) 
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อุท
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. อุ

ทัย
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8) 

2.  ด้านวิชาชีพ (ต่อ) 

2.1  มีความสามารถในการบริหารจัดการ              
2.2  มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงาน
วิชาการ              
2.3  ก าหนดนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน              
2.4  น าแผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง              
2.5  มีภาวะผู้น า              
2.6  มีจิตวิทยาในการบริหารบุคลากร              
2.7  มีการกระจายอ านาจ  กระจายงาน              
2.8  บริหารงานโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม              
2.9  บริหารงานด้วยความอดทนต่อปัญหา 
และอุปสรรค              
2.10  มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การบริหารงาน              
2.11  มี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการ
บริหาร              
2.12  ปฏิบัติงานโดยหวังผล และเน้นผลงานที่
ถาวร              
2.13  มีความไวต่อข้อมูล แสวงหาข้อมูล รับรู้
ข่าวสารอยู่เสมอ              
2.14  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล              
2.15  บริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เอ้ือต่อ
ความส าเร็จขององค์กร              
2.16  มีความสามารถในการแข่งขัน              
2.17  มุ่งเน้นการบริการ              
2.18  มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักสูตร  
และการเรียนการสอน              
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
             

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

นักวิชาการ/นักการศึกษา 

ผู้วิ
จัย

 

1. 
คุรุ
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า (
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40

) 
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ธง

ชัย
 (2
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7. 
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9. 
เรว

ัติ 
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รุณ
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. อุ

ทัย
 (2
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8) 

2.  ด้านวิชาชีพ (ต่อ) 

2.19  มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาอยู่เสมอ                
2.20  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและชุมชน              
2.21  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับ
หน่วยงาน องค์กร และชุมชน              
2.22  รายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้              
2.23  ติดต่อประสานงาน มีสัมพันธภาพกับ 
องค์กร และชุมชน                
2.24  มีจิตส านึกสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
และปฏิรูปสังคม              

 
 จากตารางท่ี 2.1  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพท่ีผู้วิจัยวิเคราะห ์และสังเคราะห์ได้แก่ 
 1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว ประกอบด้วย  มีคุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี  บุคลิกภาพดี  น่าเช่ือถือ  เป็นคนสุขุม รอบคอบ ใจเย็น  มีความสามารถในด้านการพูด
การเจรจา  เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน  เป็นผู้มีความสามารถในการคิด  มีความ
รับผิดชอบ  เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูง  เป็นคนทันสมัย ทันโลก และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  มี
ความสามารถในการส่ือสาร  มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  กล้าตัดสินใจ  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  
สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอๆ  และใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม 
 2.  ด้านวิชาชีพ  ประกอบด้วย  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีความรู้วามสามารถ
ในด้านการบริหารงานวิชาการ  ก าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจน  น าแผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง  มี
ภาวะผู้น า  มีจิตวิทยาในการบริหารบุคลากร  มีการกระจายอ านาจ  กระจายงาน  บริหารงานโดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  บริหารงานด้วยความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค  และมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน มี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการบริหาร ปฏิบัติงาน
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โดยหวังผล และเน้นผลงานท่ีถาวร  มีความไวต่อข้อมูล  แสวงหาข้อมูล รับรู้ข่าวสารอยู่ เสมอ  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   บริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อความส าเร็จขององค์กร  
มีความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการบริการ  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร และการเรียน
การสอน  มีการบริหารการเปล่ียนแปลง และสร้างโอกาสในการพัฒนาอยู่เสมอ  ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชน  รายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  ติดต่อ
ประสานงาน มีสัมพันธภาพกับ องค์กร และชุมชน  และมีจิตส านึกสาธารณะ แก้ไขปัญหาและปฏิรูป
สังคม 
 สรุปได้ว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วยคุณลักษณะในด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว  และด้านวิชาชีพ        
 
2.3  ข้อมูลโดยสังเขปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ นโยบาย และจ านวนโรงเรียน  จ านวนผู้บริหาร
สถานศึกษา และจ านวนครู โดยสังเขป  ดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, 2557) 
 2.3.1  วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ทันสมัย ยกระดับ

คุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 2.3.2  พันธกิจ  
 1. พัฒนาการมัธยมศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยประชากรวัยเรียนมีคุณภาพ
ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม 

 3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ สู่ก ลุ่มอาชีพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

 4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและกระจายอ านาจตามหลักนิติ

บุคคล 

 5.  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการมัธยมศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

 

 



 79 

 2.3.3  เป้าประสงค์ 

 1.  สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  (World Citizen)  เป็นคนดีคนเก่งมี

ความสุขมีลักษณะความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักโฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์  การส่ือสารสองภาษาล้ า

หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีจรรยาบรรณเป็นคนเก่งสอนอย่างมีคุณภาพใช้

ภาษาส่ือการสอนเป็นภาษาไทย  คู่ภาษาอังกฤษยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมีขวัญและก าลังใจผ่านการ

ประเมินในระดับชาติ 

 3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ สู่กลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานท า

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 4.  สร้างองค์กรและโรงเรียนช้ันดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้น า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและใช้จัดการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

 5.  โรง เรียนมีปัจ จัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากลมีการพัฒนาบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัยปลอดสารเสพติด 

 6.  ระดมสรรพก าลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา

ในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

 2.3.4  ยุทธศาสตร์  
 พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษาและระบบการเรียนรู้ใหม่สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
ท่ีมิใช่มุ่งแต่ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคุณภาพในมิติ การศึกษาเพื่อการมี
งานท า โดยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนามิติคุณภาพเก่ง 8  ประการตามโฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์  ดังนี้ 
 1.  เก่งภาษาเก่งในการใช้ถ้อยค ามีความสามารถด้านการอ่านเขียนเช่นนักกฎหมาย
นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ 
 2.  เก่งตรรกะ–คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านตัวเลขและเหตุผลประดิษฐ์คิดค้น  เช่น
นักวิทยาศาสตร์บัญชีโปรแกรมเมอร์ 
 3.  เก่งมิติด้านการคิดรูปภาพมองส่ิงต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอื่นเขียนออกมาเป็นภาพได้
ชัดเจน เช่น  สถาปนิก ศิลปิน  วิศวะช่างกล  นักถ่ายรูป 
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 4.  เก่งร่างกายการเคล่ือนไหวความสามารถด้านพละก าลังความคุมการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายเช่นนักกีฬานักประดิษฐ์หัตถกรรมนักแสดงกายกรรม 
 5.  เก่งดนตรีความสามารถและช่ืนชมในเสียงท านองจังหวะหูไวต่อเสียงจับจังหวะแยกเสียง
เครื่องดนตรีได้ดีเช่นนักดนตรีนักประพันธ์เพลง 
 6.  เก่งมนุษยสัมพันธ์ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นสังเกตและรับรู้
อารมณ์ เช่นนักบริหาร ประสานงานนักไกล่เกล่ียและเป็นครูได้ดี 
 7.  เก่งในการรู้จิตใจของตนเองเป็นผู้ท่ีประเมินและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดี ชอบคิด
ไตรตรองชอบนั่งสมาธิ มีวินัยในตนเองสูงเช่นพระนักสอนศาสนานักแนะแนว 
 8.  เก่งการเป็นนักธรรมชาติวิทยาการสังเกตส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติการจ าแนกแยกแยะ
จัดหมวดหมู่ส่ิงต่างๆรอบตัวเป็นผู้รักธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติตระหนักในความส าคัญของส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
 2.3.5  นโยบาย  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  ก าหนดนโยบาย
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จัดการศึกษาสนองนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากลมุ่งสู่มัธยมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการประกอบอาชีพการมีงานท า ตามศักยภาพความ
พร้อมของโรงเรียนและผู้เรียน เพื่อเตรียมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   อาเซียน+3  และ
สังคมโลก 5  ภูมิภาคหลักของโลก  คือ  ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
แอฟริกา จุดส าคัญอยู่ ท่ีมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นเป็นมัธยมศึกษาเชิง
ปฏิบัติการ (Secondary Career Education)  ผู้เรียนมีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้เรียนท่ี
ไม่เรียนต่อก็มีภาคปฏิบัติ (Career Preparation) ใหท้ างานได้จริงแบบครบวงจร มีการก าหนดสัดส่วน
วิชาการและวิชาชีพทีเหมาะสม 5  กลุ่มอาชีพใหม่  คือ  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านอ านวยการ  
 
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ในต่างประเทศ  ดังนี้ 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สมเกียรติ  แก้วมณี (2545) ศึกษาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

ตามความคิดเห็น ของครูและผู้บริหาร สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง  พบว่า 1) 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร สังกัด
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ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองในพฤติกรรม 6 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 รายการ และ

มีระดับมาก 1 รายการได้แก่ ด้านบริหารงาน แบบมีส่วนร่วม 2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

และผู้บริหารท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในทุกด้านของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ พบว่า มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันมากท่ีสุดใน

แต่ละด้านดังนี้ ด้านมีวิสัยทัศน์ ได้แก่เป็นผู้ทีมีความสามารถวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมภายนอก

หน่วยงาน และส่ือสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ ด้านไวต่อการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้ที

มีความสามารถบริหารจัดการเก็บข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ด้านมีคุณธรรม

และจริยธรรม ได้แก่ เป็นผู้ท่ีมีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน ด้านกล้าตัดสินใจได้แก่ เป็นผู้ท่ี 

ตัดสินใจด้วยความสุขุมรอบคอบด้านบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ มีการ บริหารงานโดยให้

หน่วยงานภาครัฐบาล มีส่วนร่วมในการท างานและด้านมีความคิด ริเ ริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ เป็นผู้ท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ร่วมงานท่ีมีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  

 กิตติภัช  กนกธาดาสกุล (2546)  ศึกษาลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานการประถมศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1)  ลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน

เครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  

ท้ังในภาพรวมและรายด้าน  ได้แก่  ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ และด้านบทบาทในการ

บริหารและจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก 2)  ลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและ

ครูในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมาในภาพรวมและและด้านบทบาทในการบริหารและจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน 

 นิวัตร  มงคล (2550)  ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  พบว่า   

1)  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก  2)  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบ



 82 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ .05             

 ชนาภัทร  เกิดประกอบ (2552)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมือ

อาชีพกับคุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอ่างทอง  พบว่า  1) ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทองมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ ในระดับมากท้ังในภาพรวมและ 

รายด้าน  เรียงตามล าดับ  คือ  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม  ด้านบุคลิกภาพท่ีดี  ด้านวิสัยทัศน์  และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2)  คุณลักษณะของ

ผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีความสัมพันธ์

กันในระดับปานกลาง  โดยตัวแปรท้ังสองมีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 33     

 สุบิน  แสงสระคู (2552)  ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะ 

ของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  

เขต 2 พบว่า  1) ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

มืออาชีพท้ังด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ และโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก  2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหาร 

และครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

.05     

 เหมรัฐส์  อินสุข,  นิรุตติ ครุฑหลวง  และสมชาติ  บุญมัติ (2552)  ศึกษาคุณลักษณะความ

เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

พบว่า   1)  คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอยู่ในระดับมาก  2) 

คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีระดับ  .05   
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 ไพบูลย์  จ าปาปั่น (2555)  ศึกษาถึงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  พบว่า  1)  คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28  อยู่ในระดับมาก  2)  คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 2.4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 อีสตัน (Easton, 1974)  ศึกษาคุณลักษณะอันพึ งประสง ค์ของคณบดีในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณบดีประกอบด้วย  สามารถร่วมท างานกับ
ประชาชน  ได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากคณาจารย์  มีความสามารถในการขัดการองค์กร
มีความสามารถในการเป็นผู้น า  มีความเช่ือมันในตนเอง  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถ
ทางศึกษาและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรู้ท่ัวไป       
 เทรวิส (Travis, 1979) ศึกษาบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษารัฐเท็กซัส พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีคุณลักษณะท่ีประกอบไปด้วย มีความสามารถในการคัดเลือก
บุคคลากร  การนิเทศการสอนหรือนิเทศบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การจัดองค์การ  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน    
 เมย์ตัน (Mayton, 1980) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในรัฐอลาบามา พบผล
การศึกษาประการหนึ่งว่า ประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล
จะช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรด้วยกัน  ส่งผลให้การด าเนินงาน กิจกรรม 
หรือ โครงการ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล   
 ลิว (Liu, 1985)  และฟรีดแมน (Freedman, 1986) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษา  พบผลการวิจัยสอดคล้อง
กันว่า  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ       
 บริดส์ (Bridges, 1992) และแม็คคอนเนล (McConnel, 1992)  ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาพบ



 84 

ผลการวิจัยสอดคล้องกันว่า  ประสิทธิผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 แฟร์ (Fair, 2001)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล พบว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย  1)  เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  2)  สร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน  3)  เป็นผู้น าชุมชนในด้านวัฒนธรรม  4)  เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง  5)  บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด  6)  มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  7)  พัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า  ส าหรับงานวิจัยในประเทศนั้น  คุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพตามทัศนะหรือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  จะอยู่
ในระดับมากและมากท่ีสุด  และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดังกล่าวตามทัศนะหรือความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง ก็จะพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จะมีความทัศนะหรือความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่หากเปรียบเทียบความคิดเห็นหรือทัศนะจ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน  รวมทั้ง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการ
จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า  
คุณลักษณะต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษามีหลายประการ  เช่น มีความเช่ือมันในตนเอง  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศท่ีดีในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้ 
คุณลักษณะต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว  จะมีผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษา   
 
2.5  ตัวแปรที่ศึกษา 
 จากผลการวิจัยท่ีน าเสนอไว้ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  จะเห็นได้ว่า  ตัวแปรต้นท่ีผู้วิจัยแต่ละ

ท่านได้ศึกษาไว้  ก็คือ  ตัวแปรต าแหน่ง แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  และตัวแปรขนาดของ

โรงเรียน  แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่  พิจารณาได้จาก 

ผลการวิจัยของสมเกียรติ  แก้วมณี (2545) ท่ีศึกษาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษา 

มืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและผู้บริหาร สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง  

พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในทุกด้านของ

ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยของกิตติภัช  กนกธาดาสกุล (2546)  ท่ีศึกษาลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของ
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ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า  ลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูใน

โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมาในภาพรวมและและด้านบทบาทในการบริหารและจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยของนิวัตร  มงคล (2550)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาญจนบุรี  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 แต่เมื่อ

เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า  ไม่

แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ผลการวิจัยของสุบิน  แสงสระคู (2552)  ท่ีศึกษาถึง

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แต่ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจ าแนกตามขนาด

ของโรงเรียนไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาของเหมรัฐส์  อินสุข,  นิรุตติ 

ครุฑหลวง  และสมชาติ  บุญมัติ (2552)  ท่ีศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร

มื อ อ า ชี พ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร สถ าน ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ าพิ ษ ณุ โ ล ก  

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ  

.05  และผลการวิจัยของไพบูลย์  จ าปาปั่น (2555)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  พบว่า  คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 28  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
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 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ตัวแปรต าแหน่ง ซึ่งแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  

และตัวแปรขนาดของโรงเรียน  แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษ  เป็นตัวแปรต้นส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 

2.6 สรุปหลักการที่น าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้น าเสนอมาท้ังหมด  ได้แก่  แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารมืออาชีพ  ข้อมูลโดยสังเขปของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแปรท่ีศึกษา ท าให้ผู้วิจัยได้หลักการและแนวคิดท่ี
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  สรุปหลักการท่ีน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ตัวแปรต้น 
1.  ต าแหน่ง 
    1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
    1.2  ครู  
2.  ขนาดของโรงเรียน 
    2.1  โรงเรียนขนาดกลาง 
    2.2  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
    2.3  โรงเรียนขนาดใหญพ่ิเศษ 
 

ตัวแปรตาม 
        คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
    1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว   
    2.  ด้านวิชาชีพ   
     

การบริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารมืออาชีพ 
 

 
 

 
 

 

 

ข้อมูลโดยสังเขป 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 4  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 



บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  ในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558  แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน และ 10 คน รวม 15 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน 
ขนาดกลาง จ านวน 55 คน และ 174 คน  รวม 229 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
ทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งส้ิน 2,272 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558)  แต่เนื่องจาก  โรงเรียนขนาดเล็กมีเพียง 1 โรงเรียน  ผู้วิจัยจึงยุบรวมกับ
โรงเรียนขนาดกลาง  ดังนั้น  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงแบ่งเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 60 คน และ 184 คน  รวม 244 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630   คน  รวมเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งส้ิน 2,272 คน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558  แบ่งเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
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โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 15 คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด 
จ านวน 30 คน และครูจ านวน 298 คน รวมทั้งส้ิน 328 คน  มีข้ันตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
      3.1.2.1 ส ารวจจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา  2558  ได้ประชากรในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 60 คน และ 184 คน  รวม 244 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630   คน  รวมเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งส้ิน 2,272 คน   
                      3.1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970:  608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
328  คน 
       3.1.2.3  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
โรงเรียนโดยการเทียบสัดส่วน  
       3.1.2.4  ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน 6 คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน 15 คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด จ านวน 30 คน 
และครูจ านวน 298 คน รวมทั้งส้ิน 328 คน   
       3.1.2.5 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ สุ่มแบบแบ่ง ช้ัน (Stratified Random 
Sampling)  โดยใช้การจับสลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุไว้ในข้อ  3.1.2.4  ได้กลุ่มตัวอย่าง                
ดังแสดงในตารางท่ี 3.1   
 

ตำรำงท่ี 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

 

ขนาดของ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวม 

กลาง (12) 60 184 244 9 27 36 
ใหญ่ (9) 45 353 398 6 51 57 
ใหญ่พิเศษ (21) 105 1,525 1,630 15 220 235 

รวม (42) 210 2,062 2,272 30 298 328 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ ต าแหน่ง และ
ขนาดของโรงเรียน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)    
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อยท่ีสุด 
 
3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.3.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียน  
ผู้บริหารมืออาชีพ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อก าหนดกรอบของคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  
 3.3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 3.3.3  ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  ตามกรอบกรอบของคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีก าหนดไว้   
 3.3.4  ยกร่างแบบสอบถาม  แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ท่ีควบคุม
การค้นคว้าอิสระ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวน
ภาษา 
และความชัดเจนของข้อค าถาม  แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 
  3.3.5  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีควบคุมการค้นคว้า
อิสระ ให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ด้วยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC)  ดังนี้ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ,2558)  
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  ให้คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
    ให้คะแนน   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม   
  ให้คะแนน –1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นไม่วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่า ต้ังแต่  0.50 ขึ้นไป  จึงจะถือว่าข้อค าถาม 
ในแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2558)    
 3.3.6  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์                    
ท่ีควบคุมภาคนิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  
 3.3.7  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)  กับบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
40  คน  เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอล

ฟ่าของครอนบาค (-Cronbach’ s  Alpha  Coefficient)  โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามไว้ว่า  ต้องมีค่า  0.70  ขึ้นไป (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2555)  ซึ่งผลการทดลองใช้  พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 
 3.3.8  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  3.4.1  น าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อขออนุญาตถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งด้วยตนเองให้กับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  พร้อมท้ัง 
นัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.4.3  ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตามวันท่ีนัดไว้ด้วยตนเอง   
 3.4.4  น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์  จากนั้นน าไปใช้ในการ
จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
 3.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่
และร้อยละ 
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 3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังนี้  ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2558) 
 5  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมาก 
 3  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพปานกลาง 
 2  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อย 
 1  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อยท่ีสุด 
   แปลความหมายคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 4 ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558)  
 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมาก  
 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อย  
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อยท่ีสุด 
 3.5.3  เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  ใช้สถิติทดสอบที  
 3.5.4  เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 3.6.1  สถิติพื้นฐาน 
     3.6.1.1  ความถ่ี (Frequency) 
     3.6.1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 
          3.6.1.3  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
          3.6.1.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.6.2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน   
     3.6.2.1  ใช้สถิติทดสอบที (t-test)   แบบ Independent Samples t-test  ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม        
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     3.6.2.2  ใ ช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One Way Analysis of 
Variance)  ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป  และเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)   
 



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  �̅�  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t -distribution 
  F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F -distribution 
  df  แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degrees  of  freedom) 

  SS  แทน ค่าผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 

  MS  แทน  ค่าเฉล่ียของผลรวมก าลังสอง (Mean  Squares) 

  p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 

  *  แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 ตอนท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  และขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง     
 ผู้บริหารสถานศึกษา 30 9.15 
 ครู 298 90.85 
   รวม 328 100.00 
ขนาดของโรงเรียน   
 โรงเรียนขนาดกลาง 36 10.98 
 โรงเรียนขนาดใหญ ่ 57 17.38 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 235 71.64 
   รวม 328 100.00 

 
 จากตารางท่ี  4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  328  คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15  และครู จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ  90.85  ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98  ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่  
จ านวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน   
235  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.64      
 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ปรากฏดังตารางท่ี 4.2-4.4 
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ตารางที่ 4.2  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                          
เขต 4 

 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ค่าสถิติ (n = 325) 

ระดับคุณลักษณะ 
�̅� S.D. 

1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 4.43 0.41 มาก 
2.  ด้านวิชาชีพ   4.26 0.30 มาก 

รวม 4.33 0.32 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

4  มี คุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ ในระ ดับมาก ( �̅�= 4.33,  S.D. = 0.32)   
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน   

เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปต่ า คือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว (�̅� = 4.43,  S.D. = 0.41)  และด้าน

วิชาชีพ (�̅�= 4.26,  S.D. = 0.30)                                                    
 
ตารางที่ 4.3  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

4  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 

ค่าสถิติ (n = 325) ระดับ
คุณลักษณะ �̅� S.D. 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.70 0.49 มากท่ีสุด 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี  น่าเช่ือถือ 4.28 0.56 มาก 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนสุขุม รอบคอบ ใจเย็น 4.24 0.57 มาก 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ 
ในด้านการพูด  การเจรจา 4.48 0.58 มาก 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถ 
ในการติดต่อ ประสานงาน 4.46 0.63 มาก 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถ 
ในการคิด 4.61 0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)   
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 

ค่าสถิติ (n = 325) ระดับ
คุณลักษณะ �̅� S.D. 

8.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ 4.56 0.54 มากท่ีสุด 
9.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูง 4.44 0.62 มาก 
10.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทันสมัย ทันโลก  
และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.42 0.61 มาก 
11.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสาร 4.38 0.70 มาก 
12.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 4.33 0.74 มาก 
13.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีกล้าตัดสินใจ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 
14.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ 4.54 0.56 มากท่ีสุด 
15.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างสรรค์ผลงาน 
อยู่เสมอๆ 4.05 0.71 มาก 
16.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบ
การท างานเป็นทีม 3.98 0.67 มาก 

รวม 4.43 0.41 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
มี คุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวภาพรวมอยู่ ในระ ดับมาก                  

(�̅�= 4.43,  S.D. = 0.41)  โดยรายการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (�̅� = 4.81,  S.D. = 0.39)  รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

(�̅�= 4.70,  S.D. = 0.49)  และรายการผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างานเป็น

ทีม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  (�̅�= 3.98,  S.D. = 0.67)   
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ตารางที่ 4.4  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
ด้านวิชาชีพ 

 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ด้านวิชาชีพ 

ค่าสถิติ (n = 325) ระดับ
คุณลักษณะ �̅� S.D. 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และ
แผนงานท่ีชัดเจนในการบริหารงาน 4.15 0.55 มาก 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าแผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง 4.17 0.57 มาก 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้น าในการบริหาร
จัดการ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยาในการบริหาร
บุคลากร 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้การกระจาย
อ านาจ  และกระจายงาน 4.21 0.58 มาก 
8.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยให้บุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 4.53 0.61 มากท่ีสุด 
9.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานด้วยความอดทน 
ต่อปัญหา และอุปสรรค 4.26 0.58 มาก 
10.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
11.  ผู้บริหารมี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการ
บริหาร 4.25 0.56 มาก 
12.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยหวังผล และเน้น
ผลงานท่ีถาวร 4.19 0.57 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ด้านวิชาชีพ 

ค่าสถิติ (n = 325) ระดับ
คุณลักษณะ �̅� S.D. 

13.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความไวต่อข้อมูล 
แสวงหาข้อมูล รับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ 4.05 0.58 มาก 
14.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล    4.63 0.48 มากท่ีสุด 
15.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เอื้อต่อความส าเร็จขององค์กร   4.08 0.53 มาก 
16.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
แข่งขัน 3.95 0.74 มาก 
17.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยมุ่งเน้นการ
บริการ 3.87 0.77 มาก 
18.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักสูตร และการเรียนการสอน 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
19.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการ
เปล่ียนแปลง  และสร้างโอกาสในการพัฒนาอยู่เสมอๆ   4.14 0.69 มาก 
20.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนอยู่เสมอ 4.20 0.60 มาก 
21.  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนอยู่เป็นประจ า 4.24 0.53 มาก 
22.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/
ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร 
หน่วยงานอื่นได้รับรู ้ 3.80 0.71 มาก 
23.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อประสานงาน   
มีสัมพันธภาพกับ องค์กร และชุมชน   3.94 0.73 มาก 
24.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีจิตส านึกสาธารณะ 
แก้ไขปัญหา และปฏิรูปสังคม 4.07 0.65 มาก 
รวม 4.26 0.30 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  

มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้านวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26,  S.D. = 0.30)  
โดยรายการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด               

(�̅�= 4.74,  S.D. = 0.44)  รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                    

(�̅�= 4.63,  S.D. = 0.48)  และรายการผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการ

ด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  มีค่าเฉล่ียต่ าสุด (�̅�= 3.80,  S.D. = 0.71)   
 
ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  และขนาดของโรงเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  และขนาดของโรงเรียนปรากฏดังตาราง

ท่ี    4.5–4.7 

 
ตารางที่ 4.5  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ �̅� S.D. t Sig. 
1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะ (n = 328) 
       ผู้บริหารสถานศึกษา (n = 30) 3.82 0.21 15.47* 0.000 
       ครู (n = 298) 4.49 0.37   
2.  ด้านวิชาชีพ (n = 328)   
       ผู้บริหารสถานศึกษา (n = 30) 3.89 0.07 20.24* 0.000 
       ครู (n = 298) 4.30 0.28   
3.  รวม (n = 328) 
       ผู้บริหารสถานศึกษา (n = 30) 3.86 0.07 24.17* 0.000 
       ครู (n = 298) 4.38 0.29   

* p< .05 
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 จากตารางท่ี 4.5  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะ

เฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ตารางที่ 4.6  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะ (n = 325) 
 ระหว่างกลุ่ม  29.99 2 15.00 200.70* 0.000 
 ภายในกลุ่ม 24.29 325 0.07   

รวม 54.28 327    
2.  ด้านวิชาชีพ (n = 325)   
 ระหว่างกลุ่ม  10.51 2 5.26 94.02* 0.000 
 ภายในกลุ่ม 18.17 325 0.06   

รวม 28.68 327    
3.  รวม (n = 325) 
 ระหว่างกลุ่ม  17.09 2 8.55 180.80* 0.000 
 ภายในกลุ่ม 15.36 325 0.05    

รวม 32.46 327     
*p < .05 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม  
ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 
 
 



101 

 

ตารางที่ 4.7  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 
ขนาดของสถานศึกษา ขนาดกลาง (�̅�) ขนาดใหญ่ (�̅�) ขนาดใหญ่พิเศษ (�̅�) 

1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะ (n = 328) 
  ขนาดกลาง (�̅�=3.82) - 0.21* 0.79* 
  ขนาดใหญ่ (�̅�=4.04) - - 0.57* 
  ขนาดใหญ่พิเศษ (�̅�=4.61) - - - 
2.  ด้านวิชาชีพ (n = 328)   
  ขนาดกลาง (�̅�=3.90) - - 0.46* 
  ขนาดใหญ่ (�̅�=4.02) - - 0.34* 
  ขนาดใหญ่พิเศษ (�̅�=4.37) - - - 
3.  รวม (n = 328) 
  ขนาดกลาง (�̅�=3.87) - 0.15* 0.59* 
  ขนาดใหญ่ (�̅�=4.03) - - 0.43* 
  ขนาดใหญ่พิเศษ (�̅�=4.47) - - - 

* p< .05 
 

 จากตารางท่ี 4.6  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่ 

มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมและด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา  

ในโรงเรียนขนาดกลาง  และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหาร  

มืออาชีพโดยรวมและด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง   

ส่วนด้านวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคุณลักษณะของผู้บริหารมือ

อาชีพสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง     

 

 



บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดกลาง 

จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน  

6 คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 

15 คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด จ านวน 30 คน และครู

จ านวน 298 คน รวมท้ังส้ิน 328 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) และเลือก 

กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ตอนท่ี 1  

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน   

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ท้ังนี้  แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจาก

อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ  และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of items Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 5 ท่าน  รวมท้ังผ่านการทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  

40 ท่านเพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับซึ่งพบว่า แบบสอบถามมี
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ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สถิติทดสอบที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  มี

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน   พบว่า   

มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปต่ า คือ ด้าน

คุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพ   

 5.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มี

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรายการ

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และรายการผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างาน

เป็นทีม มีค่าเฉล่ียต่ าสุด  

 5.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  มี

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้านวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ  ผู้บริหาร

สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และรายการผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/

ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 

 5.1.4  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้าน

วิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.1.5  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ใน

โรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม  

ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดย

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหาร  

มืออาชีพโดยรวมและด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  และ

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมและด้าน
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คุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  ส่วนด้านวิชาชีพ พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสูงกว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง       

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีได้  ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยท่ีพบและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ดังนี้   
 5.2.1  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้าน

วิชาชีพ  อยู่ในระดับมากนั้น  ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิวัตร  มงคล (2550)  ท่ีได้

ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  พบว่า  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี    

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และผลการวิจัยของเหมรัฐส์  อินสุข,  นิรุตติ ครุฑหลวง  

และสมชาติ  บุญมัติ (2552)  ท่ีศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1  พบว่า  คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอยู่ในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ทราบและตระหนักดีว่า โลกในยุค

ปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก  เป็นยุคของการก้าวกระโดดท่ีก้าวได้ไกลท่ีสุดกว่าครั้งไหนๆ ท่ีเคยผ่านมา

ในอดีต  กระแสการเปล่ียนแปลงในยุคยุคปัจจุบัน ท่ีเรียกว่า  โลกาภิวัตน์   หรือโลกไร้พรหมแดน 

ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ฉับพลัน รุนแรง  ต่อเนื่อง  และมีความสัมพันธ์กัน  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  การส่ือสาร  และโทรคมนาคม  รวมท้ังนวัตกรรม   

ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมอย่างมากมายมหาศาล  เป็นเหตุให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน 

ต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ ท่ีต้องก้าวให้ทัน และก้าวข้ามส่ิงท่ี

เคยปฏิบัติมาแต่เดิม  อาทิ จากการติดต่อกันทางกายภาพแบบเดิม ก็ต้องเปล่ียนมาใช้การส่ือสาร 

ในลักษณะของโลกแห่งสารสนเทศ (Cyberspace)  ความจริงเสมือน (Virtual Reality)  หรือพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  เป็นต้น ซึ่งองค์กรต่างๆ  ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว  ย่อมรวมความ
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ถึงสถานศึกษาด้วย  นั่นหมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น าของสถานศึกษา  ท่ีต้อง

ท าหน้าท่ีควบคุม ดูแล ก ากับ และติดตามกิจกรรมทุกๆ อย่างในสถานศึกษา จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคโลกาภิวัตน์  โดยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ไม่ว่าจะเป็น  การผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ไม่ยึดติดและมีความคิดสร้างสรรค์  มุ่งผลประโยชน์

ของสถานศึกษาเป็นหลัก  ตระหนักและรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน  อดทน  อดกล้ัน  

ต่อการต่อต้านด้วยความสุขุมรอบคอบ  มุ่งมั่นในความส าเร็จ  ยอมรับความแตกต่าง  และตัดสินใจ

ด้วยเหตุผล  เป็นต้น  ท้ังนี้ จากผลของการปรับตัว  จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมาก  

นอกจากนี้  มีความเป็นไปได้ว่า  อีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ต้องปรับตัวให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพนั้น  ก็อาจ

เนื่องมาจากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2542  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดไว้ว่า ให้มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 48 

ได้ก าหนดว่าอีก  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  

ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด  ซึ่งมาตรฐาน

ท่ี 8  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ระบุว่า  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554)  นั่นเอง 

 5.2.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นั้น  ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสุบิน  แสงสระคู (2552)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหาร 
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และครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และผลการวิจัยของไพบูลย์  จ าปาปั่น 

(2555)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  พบว่า  

คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  .05  ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก  ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร

สถานศึกษากับครูมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าท่ีต้องบริหารจัดการ

การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ี   มีบทบาทส าคัญในการ

ก าหนดนโยบาย  และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน  และปรับปรุง

คุณภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ในขณะท่ีครูเป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการส่ังสอน

นักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และเป็นผู้ตามในการน านโยบายไปปฏิบัติ   ผลของความแตกต่างในบทบาทและหน้าท่ีระหว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดังกล่าวย่อมท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีประสบการณ์ท่ีแตกต่าง

กัน  ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางความคิดเป็นผลตามมา สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์      

เขจรนันทน์ (2551) ท่ีกล่าวว่า มนุษย์อาจมีลักษณะทางกายภาพร่วมกัน  และมีลักษณะคล้ายกัน เช่น 

ตา จมูก แขน หรือ ขา เป็นต้น หรือการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น รัก เกลียด ดีใจ 

เสียใจ หรือเศร้า เป็นต้น แต่บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างในหลายด้าน เช่น หน้าตา  รูปร่าง  

ความแข็งแรง  ความจ า  และ ความคิด เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น 

ลักษณะพื้นฐาน พัฒนาการ สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ประสบการณ์  จึงท าให้บุคคลมีความคิดและการ

แสดงออกท่ีต่างกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผลการวิจัยข้อนี้พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 5.2.3  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวม  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 นั้น  ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่าน
มาซึ่งพบว่า  ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน  เช่น 
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ผลการวิจัยของนิวัตร  มงคล (2550)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วง
ช้ันท่ี 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และผลการวิจัยของสุบิน  แสงสระคู (2552)  ท่ีศึกษาถึงคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   
ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  โรงเรียนขนาดต่างกันจะมีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน   
ในด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และบุคลากร   ความแตกต่างดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ยกตัวอย่างเช่น  ในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งได้รับงบประมาณมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องแตกต่าง
กัน  โดยเฉพาะในด้านความพอเพียงของงบประมาณ  หรือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจะมีจ านวน
บุคลากรมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารบุคคลให้ร่วมมือกันท างาน 
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน  เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของศิณีย์  
สังข์รัศมี (2556)  ท่ีกล่าวว่า การบริหารองค์การหรือการจัดการนั้น  เป็นกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management)  นั่นคือ ความพร้อมในด้าน งบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ์  และบุคลากร  ท าให้ผู้บริหารต้องบริหารจัดการการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกัน    
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      5.3.1.1  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว  รายการ

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม และด้านวิชาชีพ รายการผู้บริหาร

สถานศึกษามีการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  

มีค่าเฉล่ียต่ าสุดนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองท้ังสองรายการอย่างต่อเนื่อง โดย

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม  วางแผน  ก าหนดเป็นนโยบาย  และน าไปปฏิบัติ 
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ให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง  พร้อมกับเรียนรู้รูปแบบแนวทางการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการ

ด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้แล้วปฏิบัติให้เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

          5.3.1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษาแตกต่างกันนั้น  ผู้บริหารระดับสูงในเขตพื้นท่ีการศึกษาควรหาแนวทางในการแก้ไข/ปรับ

คุณลักษณะของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยอาจให้การอบรม  

สัมมนา  จัดเอกสารให้  สร้างแนวคิด สร้างความตระหนัก ฯลฯ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนทุกขนาดมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน  อีกท้ัง  ตัวผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ก็ต้องหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผู้บริหารมืออาชีพด้วยเช่นกัน 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

      5.3.2.1  ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อคุณลักษณะของ

ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทราบว่า  มีตัวแปรหรือปัจจัยใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อ

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแปรหรือปัจจัยเหล่านั้นมีขนาดของ

น้ าหนักและทิศทางต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างไร 

      5.3.2.2  ควรศึกษาถึงประสิทธิผลของโรงเรียนอันเกิดจากการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนมีมากน้อย

เพียงใด  และมีความแตกต่างหรือไม่ระหว่างการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษามีและไม่มี

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ       
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

 
 

ค าช้ีแจง 
 1.  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจากท่านซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา   

หรือครูผู้สอน จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างสูง ดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตาม  

ความเป็นจริง ผู้วิจัยจะประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม และเก็บรักษาไว้ 

เป็นความลับโดยจะไม่พาดพิงถึงผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2.  แบบสอบถามนี้ มี 2 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ ต าแหน่ง  

และขนาดของโรงเรียน   
     ตอนท่ี 2  แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
   

 
 

                          ฐิติมา  กาบแก้ว 
                  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน     
 
1.  ต าแหน่งของท่าน 
   2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2  ครู 
 
2.  ขนาดของโรงเรียน 
   1.1  โรงเรียนขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียน 1 – 600  คน) 
   1.2  โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีจ านวนนักเรียน  601 – 1,500  คน) 
   1.3  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีจ านวนนักเรียนต้ังแต่  1,501  คนขึ้นไป) 
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 4 
 
ค าช้ีแจง  ให้พิจารณาว่า ท่าน (ในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร) หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนของท่าน (ในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู)  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ในข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  โดยตัวเลขแต่ละตัวแทนความหมายดังนี้ 
 
 ระดับ  5  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพน้อยท่ีสุด 
 
 จากนั้นกรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  “คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ”   
ตามความคิดเห็นของท่าน 
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รายการ 
คุณลักษณะ 

ของผู้บริหารมืออาชีพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว            
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม      
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี  น่าเช่ือถือ      
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนสุขุม รอบคอบ ใจเย็น      
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในด้านการพูด 
การเจรจา 

     

6.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อ 
ประสานงาน 

     

7.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการคิด      
8.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ      
9.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูง      
10.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทันสมัย ทันโลก และทันเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

     

11.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสาร      
12.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี 

     

13.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีกล้าตัดสินใจ      
14.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์      
15.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอๆ      
16.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างาน 
เป็นทีม 

     

ด้านวิชาชีพ      
17.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ      
18.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการ
บริหารงานวิชาการ 

     

ยังมีต่อ… 
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รายการ 
คุณลักษณะ 

ของผู้บริหารมืออาชีพ 
5 4 3 2 1 

19.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจน
ในการบริหารงาน 

     

20.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าแผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง      
21.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ      
22.  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารบุคลากร      
23.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้การกระจายอ านาจ   
และกระจายงาน 

     

24.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม      
25.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานด้วยความอดทนต่อปัญหา 
และอุปสรรค 

     

26.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
การบริหารงาน 

     

27.  ผู้บริหารมี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการบริหาร      
28.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยหวังผล และเน้นผลงาน 
ท่ีถาวร 

     

29.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความไวต่อข้อมูล แสวงหาข้อมูล 
รับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ 

     

30.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         
31.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อ
ความส าเร็จขององค์กร   

     

32.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแข่งขัน      
33.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยมุ่งเน้นการบริการ      
34.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร  
และการเรียนการสอน 

     

ยังมีต่อ… 
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รายการ 
คุณลักษณะ 

ของผู้บริหารมืออาชีพ 
5 4 3 2 1 

35.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการเปล่ียนแปลง  และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาอยู่เสมอๆ   

     

36.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและชุมชนอยู่เสมอ 

     

37.  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  
กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนอยู่เป็นประจ า 

     

38.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/ประชาสัมพันธ ์ 
ผลการด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้ 

     

39.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อประสานงาน  มีสัมพันธภาพ
กับ องค์กร และชุมชน   

     

40.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีจิตส านึกสาธารณะ แก้ไขปัญหา 
และปฏิรูปสังคม 

     

 
 
 
 
 

ขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว               
1.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพดี  
น่าเช่ือถือ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนสุขุม 
รอบคอบ ใจเย็น 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในด้านการพูดการเจรจา 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
6.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการคิด 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
8.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
9.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์สูง 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
10.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนทันสมัย  
ทันโลก และทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
11.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการส่ือสาร 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
12.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
13.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีกล้า
ตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว (ต่อ)              
14.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
วิสัยทัศน์ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
15.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างสรรค์
ผลงานอยู่เสมอๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
16.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดย
ใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
ด้านวิชาชีพ               
17.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
18.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านการบริหารงาน
วิชาการ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
19.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจนในการ
บริหารงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
20.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า
แผนงานไปสู่ปฏิบัติจริง 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
21.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีภาวะ
ผู้น าในการบริหารจัดการ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
22.  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยา
ในการบริหารบุคลากร 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
23.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดย
ใช้การกระจายอ านาจ  และกระจายงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
24.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดย
ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านวิชาชีพ (ต่อ)               
25.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานด้วย
ความอดทนต่อปัญหา  และอุปสรรค 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
26.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
27.  ผู้บริหารมี/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ส าหรับใช้ในการบริหาร 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
28.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดย
หวังผล และเน้นผลงานท่ีถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
29.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความไว
ต่อข้อมูล แสวงหาข้อมูล รับรู้ข่าวสารอยู่
เสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
30.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล    1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
31.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อ
ความส าเร็จขององค์กร   1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
32.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการแข่งขัน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
33.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงาน 
โดยมุ่งเน้นการบริการ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
34.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร และการเรียน
การสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านวิชาชีพ (ต่อ)               
35.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการ
เปล่ียนแปลง  และสร้างโอกาสในการ
พัฒนาอยู่เสมอๆ   1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
36.  ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน 
อยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
37.  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความร่วมมือ 
ในกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงาน องค์กร  
และชุมชนอยู่เป็นประจ า 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
38.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/
ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้
ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
39.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อ
ประสานงาน  มีสัมพันธภาพกับ องค์กร  
และชุมชน   1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
40.  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีจิตส านึก
สาธารณะ แก้ไขปัญหาและปฏิรูปสังคม 1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
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ผลการตรวจสอบความความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  จากการทดลองใช้ (tryout)   
กับบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  40  คน  เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามท้ังฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (-Cronbach’ s Alpha  
Coefficient)  ได้ดังนี้ 
 
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) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .9240 
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ช่ือ –นามสกุล ฐิติมา   กาบแก้ว 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 22  กรกฎาคม  2523 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพิจิตร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 89/227  หมู่ท่ี  4  ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี  12130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2545 
 
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2547 
พ.ศ.  2553 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  

 
ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี 
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
ครู  ค.ศ. 1  โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู  ค.ศ. 1  โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี 
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