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บทคัดย่อ 
ทุกหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนักบริหารองค์กร

ที่เป็นมืออาชีพ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน
ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ที่ก่อให้เกิดระบบฐานความรู้ที่ใช้ในการแข่งขัน และการร่วมมือบริหารจัดการ 
องค์กรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการนักบริหารมืออาชีพเพ่ือช่วยน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งหมายความรวมถึงการเป็นนักบริหารการศึกษาเช่นกัน 

การเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ดีในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีแรงกดดัน และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่แตกต่างไปจากการบริหารการศึกษาที่ผ่านมา การเป็น
นักบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีทั้งความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร มีทักษะและ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีคุณลักษณะด้านภาวะของผู้น าที่
สามารถวางแผน และมีแนวความคิดด้านการบริหารภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 นักบริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ ต้องเป็นผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการบริหารองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้ง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยให้ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่สามารถก าหนด
ภาพในอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน มีจิตวิญญาณความเป็นนักบริหาร รวมทั้งบริหาร
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องเป็นผู้มีภูมิความรู้ทางด้านการศึกษา 
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มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ใน
หลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งต้องรู้จักน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

หากผู้บริหารองค์กรมีความสามารถจะส่งผลต่อคุณภาพและความส าเร็จของ
องค์กรนั้นๆ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องมีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ (Professional 
Focus) บริหารจัดการสถาบันการศึกษาโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีภาวะผู้น าสูง เป็น             
ผู้ชี้น าทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ที่กล้าคิด กล้าน า กล้าท า และกล้าเปลี่ยนแปลง  
 

ABSTRACT 
Professional organizational administrators are today required 

everywhere in all social institutions of the rapidly changing and competitive 
world. They are those who shall be captive with all worldly movements, 
social circumstances, technological progress, as well as well-updated in 
newly found knowledge and information effectively needed for their 
fulfillment of administrative responsibilities providing successful output and 
benefit to their organizations. Such a challenge is implicated inclusively to 
some those who are educational administrators. 

As well, to become “good educational administrators” has not been 
found today an easy task. Differing to responsibility of them in the previous 
days, educational administrators in today’s world have suffered with 
different kinds of depressive factors coming from every sense due to rapid 
socio-economic change with series of problems related to this, and all 
expectations come to the role of educational administrators for 
manipulation of various kinds of problems in place. Their state of 
leadership, possession of variety of knowledge, administrative experience 
and skills are of great help to succeed well their multiple tasks both inside 
and outside their responsible institutions. State of leadership of professional 
administrators must be keen therefore in their role and spirit of “change 
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agent”; the ones possessing in them capacity and personal encouragement 
to lead, to visualize, to initiate and to create unceasing plans to be 
executed for progressive changes within their organizations. Besides this, 
they have to be also representative as leading “model” to others; both in 
terms of their academic performance, administrative and managerial 
efficiency and skills, having coherent and qualified experience and skills, as 
well as being leadership in terms of morality and ethical aptitudes. 

If the organization has the ability to affect the quality and success of 
the organization. The education administrator must be a professional focus 
to manage the Institute by using both science and art and high leadership. 
Directed towards the idea into practice is truly substantial and leadership 
changes courage to dare to think and dare to make bold changes. 
 
ค าส าคัญ 

 ภาวะผู้น า นักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
 
บทน า  

หน่วยงาน องค์กรระดับต่าง ๆ และประเทศชาติ จ าเป็นต้องมี “ผู้น า” (Leader) 
ที่เป็นผู้ก าหนดทิศทาง การด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective and 
Goal) ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ผู้น ามีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับหน่วยงานขนาด
เล็กไปจนถึงระดับหน่วยงานขนาดใหญ่ “ภาวะผู้น า” (Leadership) จึงถือเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร หากองค์กรใดมีผู้น า (Leader) หรือผู้บริหาร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดี องค์กรนั้นก็จะ
สามารถด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องการนักบริหาร
มืออาชีพเพ่ือช่วยน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
การแข่งขันและการสร้างข้อได้เปรียบที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายนั้น 
ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เป็นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการการศึกษาของพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เป็นการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของ
การมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติโดยเน้นระบบการกระจายอ านาจและ
การยึดหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ผู้น า ผู้จัดการองค์กร หรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงาน
เล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการ หรือเอกชน ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อ
ความส าเร็จและประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์กรแม้จะไม่เรียบร้อย
ถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจจะได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมในการเป็นผู้น าของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์กรถูกต้องหรือดีเพียงใดก็
ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้น า
จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการเป็นผู้น าที่ถูกต้อง เพราะความส าเร็จของ
งานทุกด้านขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น าที่จะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ ภาวะผู้น า (Leadership) ดี เปรียบเสมือน
อาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจ
และอิทธิพลได้เหนือผู้ อ่ืน ตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ 
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ของงาน 
 ผู้น าและภาวะผู้น า 

ค าว่า “ผู้น า” (Leader) และ “ภาวะผู้น า” (Leadership) เป็นค าที่มี
ความสัมพันธ์กัน เมื่อมีผู้น าก็ต้องมีภาวะผู้น าของคน ๆ นั้น ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของความ
เป็นผู้น าที่อยู่ในตนเองที่ท าให้ผู้ อ่ืนรู้สึกและสัมผัสได้ เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เกิดความ
ไว้วางใจและเชื่อใจว่าจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
รวมทั้งท าให้ได้รับความร่วมมือและได้รับความเคารพนับถือจากคนในองค์กรเช่นกัน 

Mc Farland (1979) ได้นิยามความหมายของผู้น าว่า หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท างานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Fiedler & Garcia (1987) ได้ให้ความหมายของผู้น าว่า หมายถึง บุคคลในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมายให้ก ากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้น า
อาจเป็นผู้ที่อาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือเป็นผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่ม
เพ่ือที่จะก ากับและประสานงานที่จะน าไปสู่เป้าหมายด้วยพลังของกลุ่ม 
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ส าหรับ Yukl (1989) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ที่
ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือนั้นคือผู้
ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม  

จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปความหมายของค าว่า “ผู้น า” ว่าหมายถึง บุคคลที่
เป็นผู้คิดริเริ่ม ก ากับ ประสานงาน และส่งเสริมกิจกรรม รวมทั้งมีอ านาจในการสั่งการและ
ชี้น าสมาชิกภายในกลุ่มให้สามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มไปได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือ
แต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 

ส าหรับภาวะผู้น านั้นเป็นเพียงรูปแบบเดียวที่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ในทุก
สถานการณ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้น าก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ทั้งนี้
เพ่ือประสิทธิภาพตามความเหมาะสม ดังนั้นความหมายของค าว่าภาวะผู้น าจึงมีมากมาย
แตกต่างกันไปตามการวิจัยของนักวิชาการท่ีมุ่งประเด็นไปที่องค์ประกอบที่มีความซับซ้อนที่
เป็นเงื่อนไขของมนุษย์ (Nethercote, 1998) 

โดย Fiedler (1971) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง การปฏิบัติงาน
ของผู้น าเพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของกลุ่มเป็น
เครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพของการเป็นผู้น า 

Richards & Engle (1986) ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของผู้น าที่จะ
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง ให้ความหมายที่แสดงออกถึงคุณค่าและ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

Jacobs & Jaques (1990) มีแนวคิดว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น า
ก าหนดเป้าหมายที่มีความหมายต่อการชี้ทิศทางอย่างชัดเจนที่ท าให้เกิดความพยามยาม
ของกลุ่มโดยรวมและพร้อมที่จะพยายามผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของค าว่า “ภาวะผู้น า” หมายถึง ความสามารถ 
ทักษะ กระบวนการ การปฏิบัติงานและความพยายามในการผลักดันของผู้น า เพ่ือท าให้
กลุ่มประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ภาวะผู้น าจะมีมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนของแต่ละบุคคล 
 ภาวะผู้น า (Leadership) 

ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นกระบวนการของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้ อ่ืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และวิธีการที่ท าให้
ผู้บริหารสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนคือ อ านาจ (Power) (Bartol & Others, 
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1998) ซึ่งที่มาของอ านาจมีหลากหลาย แต่โดยทั่วไปมีมาจาก 6 แหล่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
(French & Raven, 1959) 

1. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) เป็นอ านาจที่มีตามต าแหน่งที่ด ารง
อยู่ในสายการบังคับบัญชาขององค์กร ตามอ านาจหน้าที่ (Authority) ของต าแหน่งนั้น 

2. อ านาจในการให้รางวัล (Reward Power) โดยสามารถให้ผลประโยชน์ต่างๆ 
เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การสนับสนุนการศึกษาหรือการฝึกอบรม 
มอบหมายงานที่พอใจ เป็นต้น 

3. อ านาจในการบังคับ (Coercive Power) โดยสามารถลงโทษหรือควบคุมเมื่อมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การลดขั้นเงินเดือน การโยกย้ายงาน การให้ออกจากงาน 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความย าเกรง 

4. อ านาจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert Power)  อันเนื่องจากมีประสบการณ์ 
ความรู้ หรือทักษะเชิงเทคนิคที่คนอ่ืนไม่มีและส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานเป็นที่
เกรงใจและเอาใจจากหน่วยงานหรือองค์กร 

5. อ านาจในการมีข้อมูลสารสนเทศ ( Information power) เนื่องจากได้
ครอบครอง และควบคุมข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการ
วางแผนขององค์กร 

6. อ านาจจากความเลื่อมใสศรัทธาของผู้อ่ืน (Referent power) เป็นผลจากความ
นิยมชมชอบ ความเคารพนับถือ และความเป็นมิตรจากบุคคลอ่ืน เป็นลักษณะผู้น าแบบ
คุณลักษณะหรือผู้น าที่มีบารมี 
 การบริหาร (Administration) 

การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างมีระเบียบและเป็นระบบคือ                  
มีหลักเกณฑ์ และทฤษฎีที่  พึงเชื่อถือและเป็นประโยชน์ในการบริหาร การบริหารเป็นการ
ปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่
จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

Drucker, P.F. (1993) กล่าวว่า การบริหารคือศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์กรที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่วมกัน
ท างานในองค์กร ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
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วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย และ
ตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 

นั่นหมายความว่า การบริหารจะให้ความสนใจและความส าคัญกับการหล่อหลอม
โครงสร้างและกระบวนการขององค์กร เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหาร 

ภาวะผู้น ากับการบริหาร มีความแตกต่างกันในด้านกระบวนการอยู่ภายใต้บริบท
เดียวกันคือ การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย การบริหารคือ ประสิทธิภาพที่เป็นบันได
ของความส าเร็จ ภาวะผู้น าจะพิจารณาว่าบันไดนั้นได้วางพาดอยู่กับก าแพงที่ถูกต้อง                  
(สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2551) ส าหรับผู้น า และผู้บริหารก็มีความแตกต่างเช่นกันคือ 
ในขณะที่ผู้น าเป็นผู้วางนโยบาย ผู้บริหารก็จะเป็นผู้ด าเนินการตามนโยบายของผู้น า ผู้น า
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานให้อยู่ภายในกรอบของวัฒนธรรม
องค์กรนั้น ๆ 

ในการอธิบายความแตกต่างนั้น ค าว่า “การบริหารภายในองค์กร” มีค าที่ใช้เรียก 
2 ค า คือ ค าว่า “การจัดการ” หรือ Management และค าว่า “การบริหาร” หรือ 
Administration ส าหรับการบริหารในองค์กรธุรกิจ มักใช้ค าว่า  “การจัดการ” 
(Management ) ซึ่งหมายถึง กระบวนการท างานโดยอาศัยคน กลุ่ม และทรัพยากร ต่าง 
ๆ ภายในองค์กรเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้เป้าหมายขององค์กรด าเนินไปสู่ความส าเร็จ เป็นการ
บริหารงานในลักษณะของการจัดการให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ มี
การบริหารทรัพยากรทั้งท่ีเป็นคนและวัตถุให้สามารถเลื่อนไหลเพ่ือการใช้งานที่ได้ประโยชน์
สูงสุด ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ และเน้นผลลัพธ์ที่เป็นก าไรทั้งในด้านคนและทรัพยากร
เป็นส าคัญ ส่วนค าว่า “การบริหาร” (Administration) เป็นการบริหารการปกครองใน
ระบบงานอ านวยการ สนับสนุน ส่งเสริมและบ ารุง มักเป็นงานในองค์กรในระบบราชการ 
ซึ่งมีการบริหารที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย  มีการด าเนินการที่แน่นอนและชัดเจน ต้องมี
อนุมัติเป็นล าดับขั้น ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมเรียกรวมกันว่า “การบริหารจัดการ” 
(Hersey and Blanchard, 1988)  

แต่ค าว่า “ภาวะผู้น า” กับ “การบริหาร” มีความหมายแตกต่างกันในด้าน
พฤติกรรม กล่าวคือ ภาวะผู้น ามีความแตกต่างจากการบริหารในหลายด้านโดยเฉพาะด้าน
พฤติกรรมในการน า ภาวะผู้น าเป็นตัวหลักที่น าการขับเคลื่อนและท าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนการบริหารเป็นเรื่องการจัดการระบบงานและ
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กระบวนการท างานในองค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีความเป็นระเบียบ
ในทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา (Kotter, 1990) ภาวะผู้น าในองค์กรจะท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดทิศทางด้วยการมองอนาคต คาดการณ์อนาคต พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ที่
น าไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

2. วางแนวทางให้แก่บุคลากรโดยสื่อสารให้ผู้ร่วมงานทุกคนที่จ าเป็นจะต้องเข้ามา
ร่วมมือกันเข้าใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

3. จูงใจและจุดประกายให้ผู้ร่วมงานมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ก าหนด ภายใต้
สภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม และอารมณ์ 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างในบริบทของภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ 
 

บริบท ภาวะผู้น า การบริหารจัดการ 
การสร้างระเบียบปฏิบัติ สร้างทิศทางการท างาน ก าหนดวิสัยทัศน์ใน

อนาคต และสร้ า งกลยุทธ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นและบรรลุวิสัยทัศน์ 

วางแผนงาน แผนงบประมาณ และสร้า ง
รายละเอียดเป็นขั้นตอน ก าหนดตารางเวลาและ
ผลลัพธ์ จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการท างาน 

พัฒนาเครือข่ายบุคคล
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามระเบียบปฏิบัติ 

รวบรวมบุคคลและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันในงานที่ต้องท า สร้างความร่วมมือ ใช้การ
โน้มน าให้เกิดการท างานเป็นทีม เกาะเกี่ยวกัน
สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ร่วมกัน และวาง
ยุทธศาสตร์เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ 

จัดกลุ่มงานและวางตัวบุคคล สร้างระบบ
โครงสร้างเพื่อด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้ วางตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบแต่ละภาระงาน 
กระจายงาน ความรับผิดชอบและอ านาจการ
ปกครองเพื่อให้งานที่ก าหนดไว้ส าเร็จ สร้าง
รูปแบบและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การจัดการ ใช้การจูงใจและการจุดประกายให้บุคคลเกิดพลัง
ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
เอาใจใส่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 

ควบคุมและแก้ปัญหา ก าหนดผลลัพธ์และ
วางแผนงาน ก าหนดรายละเอียดของงาน ดูแล
ความคลาดเคลื่อนและเตรียมการแก้ไข และ
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหา 

ผลลัพธ์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง มีการ
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่เกิดประโยชน์ เช่น สร้าง
ผลผลิตใหม่ที่ลูกค้าพอใจ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับผู้ท างานที่จะท าให้บริษัทสามารถเข้าสู่
ระบบการแข่งขัน 

จัดให้มีการก าหนดระดับของความคาดหวัง การ
สั่งการและก ากับความคงที่ของผลผลิตตาม
ความคาดหวังของตลาดและลูกค้า ให้ต้อง
เป็นไปตามเวลาและตามงบประมาณ 

 
ความแตกต่างที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของภาวะผู้น าและการบริหารคือ ภาวะผู้น า

เน้นการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (Human Interaction) ซึ่งได้แก่ การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 
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ส่วนการบริหารเน้นที่กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น (Process and Results) ซึ่งได้แก่ 
กระบวนการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สรุปว่า ภาวะผู้น าไม่มีแบบแผนตายตัวก าหนดว่าต้องท าเป็นประจ า ภาวะผู้น าเป็น
เพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยกันประสานให้คนในองค์กรอยู่รวมกัน ช่วยกันท าให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย มีการน าและโน้มน้าวให้มีแรงจูงใจให้ร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
อีกทั้งยังจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จและมีความ
ภาคภูมิใจในผลของงานนักบริหารการศึกษา 
 สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการหลากหลายสาขา
วิชาชีพ ที่เป็นทั้งผู้รู้ ผู้ช านาญ ผู้ที่มีประสบการณ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการเหล่านี้สร้างเอกลักษณ์ 
(Identity) และสร้างจุดแข็งในด้านที่ตนมีความถนัดและสนใจ เช่น ด้านการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันนักบริหารการศึกษาในวงการการศึกษาของประเทศไทย มักเป็นผู้ที่ได้
เลื่อนและปรับจากต าแหน่งผู้สอน ซึ่งการใช้วิธีการเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนจากต าแหน่งผู้สอน
เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอาจก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้บริหาร เนื่องจากอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ในด้านการบริหารโดยตรงจึงอาจ
ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของงานบริหารอย่างแท้จริง การเป็นนักวิชาการกับการ
เป็นนักบริหารมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะพบว่านักบริหารบางท่านประสบความส าเร็จในงาน
ด้านวิชาการแต่กลับประสบความล้มเหลวในงานด้านบริหาร การเป็นนักบริหารมืออาชีพจึง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้งานบริหารมีความราบรื่นและประสบความส าเร็จ                     
(สุภัททา ปิณฑะแพทย,์ 2551) 

สถาบันการศึกษาควรเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพ่ือปรับให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ที่มีทั้ง
ประสบการณ์และความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในเชิงการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ
มีความเป็นสากล เพราะถ้านักบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน์ไม่ก้าวไกล ปรับตัวช้า 
สถาบันการศึกษาจะเสียโอกาสในการแข่งขันและล้าหลัง ฉะนั้นผู้บริหารและบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมองค์กรที่
พร้อมจะปรับตัวและยอมรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ประการ (สมเกียรติ 
พ่วงรอด, 2548) ดังนี้  
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1. ลูกค้า (Customer) เป็นส าคัญ เพราะว่าคุณภาพของสถาบันการศึกษา
ผู้รับบริการหรือลูกค้าจะเป็นผู้บอก เช่น คุณภาพของบัณฑิตและการวิจัย  

2. ความเปลี่ยนแปลง (Change) เกิดจากเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน
ทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี  ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ในขณะนี้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถ
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  

3. การแข่งขัน (Competition) ในสังคมทุกวันนี้เพ่ือที่จะให้องค์กรอยู่รอด                  
นักบริหารจ าเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้าน
การศึกษาเสรี หรือการสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา  

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
ช่วยลดต้นทุน (Economic Scale) ทางทรัพยากรการบริหาร และมีอิทธิพลมากต่อการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพ  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีอิทธิพล และเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงคุณภาพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก  
 ภาวะผู้น ากับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

นักบริหารมืออาชีพ หมายถึง บุคคลที่สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยภาวะของผู้น า ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จจะต้อง
วางแผนและแนวความคิดด้านการบริหารภายในองค์กรรวมทั้งการมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งได้แก่ 
(จันทนา สุขุมานันท์, 2548 อ้างถึงในสุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2551) 

1. มีการสร้างความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร (Organizational Alliance) 
หมายความว่า ผู้บริหารต้องยึดหลักของการสร้างความเชื่อมโยง โดยการถ่ายทอดข่าวสาร
ให้บุคลากรในระดับต่าง ๆ ได้ร่วมรับรู้ข้อมูลที่เป็นขององค์กร การจัดการกับระบบการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารนี้เพ่ือประโยชน์ในด้านการมองภาพขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถตอบค าถามให้แก่ผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดียังมีผลทางด้านจิตวิทยา เพราะ
สามารถปลุกระดมให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน การให้ข้อมูลข่าวสาร
เปรียบเสมือนกับการท าการตลาดภายในองค์กรนั้น ๆ ท าให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจกับ
แนวการบริหารงานขององค์กรนั้น (Organizational Design) 

2. มีการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading Organization Through 
Transformational Change) ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่เข้าใจถึงความต้องการของ
องค์กรเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่น ต้องการอะไร จะเริ่มต้นตรงไหน ด้วยกระบวนการ
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อย่างไร เพ่ือให้ได้ความต้องการนั้น ๆ นอกจากนี้ยังต้องใช้หลักยุทธศาสตร์ในการสนทนา 
(Strategic Conversation) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมงาน และที่ส าคัญต้องมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันที่ชัดเจน  

3. ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรและเครื่องมือในการท างาน (Resources 
and Tools) การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารต้องศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ที่
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการขององค์กร ทรัพยากรด้านบุคคล และด้านเครื่องมือ เป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริหารรู้ว่าองค์กรมีศักยภาพในการสร้างจุดเด่นในเรื่องใด 

4. ศึกษาสมรรถนะขององค์กร (Organizational Competencies) ว่ามี
ความสามารถหรือมีคุณภาพท่ีจะน ามาใช้งานได้ดีเพียงใด องค์กรยังขาดในเรื่องใดควรเสริม
ส่วนใดที่เป็นจุดด้อยขององค์กร เช่น ต้องจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือต้องให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ ต้องให้มีการประเมินตนเอง เพ่ือนร่วมงานประเมิน 
ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าประเมิน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน  

5. สร้างแรงจูงใจ (Employee Motivation Performance) เป็นการสร้าง
ความรู้สึกสนุกกับการท างาน เพื่อให้บุคลากรได้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข รักองค์กร มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่ใช่มาท างานเพ่ือเงิน คนที่ท างานเพ่ือองค์กรอย่าง
แท้จริงจะพยายามพัฒนาตนเอง ผู้บริหารในฐานะผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ  รู้ว่า
ต้องการอะไร และจะท าอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผล สื่อสารให้ทุกคนรู้ ประเมินสภาพแวดล้อม 
รู้ศักยภาพขององค์กร กระตุ้นให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยการจูงใจ 

การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพที่ดีในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมี
แรงกดดัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมากมายที่แตกต่างไปจากการบริหาร
การศึกษาในยุคก่อน การมีข้อมูลข่าวสารที่เพ่ิมขึ้น ความต้องการ และการเรียกร้องจากผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีมากขึ้น การเป็นนักบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการสื่อสารข้อมูลและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภารดี อนันต์นาวี 
(2549) ที่พบว่า ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ
ช านาญการในการประกอบอาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้าน และความช านาญ ตามระดับ
คุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ และความช านาญ เพียง
พอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพได้โดยมีความรู้หลัก  และ
กระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารจัดการ
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การศึกษา การบริหารทรัพยากรการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย ทางการศึกษา และ
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ ผู้บริหารการศึกษา อีกทั้งได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการ
บริหารการศึกษาตามที่คณะกรรมการ คุรุสภารับรอง เพ่ือสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างมี
คุณภาพ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา , 2548) ซึ่งจะต้องบริหารงานท่ามกลางความ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องเผชิญกับโลก ยุคใหม่เป็นยุคข่าวสารข้อมูลที่ไร้
พรมแดนมีการแข่งขันกันสูง ยุคของการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเทคโนโลยีเป็นพลังขับดัน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง               
กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ที่ เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถจัดการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีการโน้มน้าวและกระตุ้น โดยการสร้างความมั่นใจ การสร้างความเชื่อมั่น 
ในเหตุผลที่กระท าให้บุคลากรรับรู้ว่าสิ่งที่กระท านั้น ท าเพ่ืออะไร เป็นการสร้างความ
คาดหวังในความส าเร็จและให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร 
 คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะน าสถาบันการศึกษาไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

1. ลักษณะพ้ืนฐานธรรมชาติ  ได้แก่ ความถนัด ลักษณะนิสัยในการมีส่วนร่วม 
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 

2. การศึกษา ได้แก่ ส าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารหรือการจัดการศึกษา 
จิตวิทยาท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีพ้ืนฐานทางการค้นคว้า วิจัย มีบริบททางการบริหาร
การศึกษา อาทิ ระเบียบกฎหมาย สังคมวิทยา ปรัชญา เศรษฐกิจ และการปกครอง 

3. บุคลิกภาพ ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา น้ าเสียง พูดจาน่าฟัง เข้าใจง่าย อารมณ์มั่นคง 
เข้มแข็ง และถ่อมตน กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
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4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ได้แก่ มีวิสัยทัศน์  ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรม อาทิ โปร่งใส ยุติธรรม  ซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชั่น 
อดทนอดกลั้น รับทั้งผิดและชอบ เสียสละ และเป็นคนดีของสังคม 

5. ความสามารถ และทักษะได้แก่ บริหาร/จัดการตามหลักวิชา น าองค์กรไปสู่
เป้าหมายใช้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานเป็น
กลุ่มเป็นทีม มีน้ าใจ (Team Work & Team Spirit) ประสานงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
ปรับเปลี่ยนเทคนิคสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

6. มีความรู้ มีประสบการณ์ และผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรมด้านการบริหาร
การศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการทางการบริหารการศึกษา 

โดยคุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสมาน 
พงษ์จ านงค์ (2547) ที่ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ จากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดชัยภูมิมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดมี 5 ด้าน โดยเรียงล าดับความส าคัญคือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะ
ทางการบริหาร และด้านวิสัยทัศน์ โดยด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผู้บริหารควรเป็นผู้มี
บุคลิกภาพ ได้แก่ 

1. มีอารมณ์ม่ันคง หนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค 
2. เป็นแบบอย่างในเรื่องของความอดทนและสู้งาน 
3. พูดจาสุภาพ ชัดเจน น้ าเสียงน่าฟัง 
นอกจากคุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพตามแนวทางที่ ก าหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
งานวิจัยที่ อ้างถึงแล้วนั้น นักบริหารมืออาชีพต้องมีคุณลักษณะที่จ าเป็นเพ่ิมเติมอีก                    
6 คุณลักษณะ ได้แก่ 

1. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือให้การบริหารองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
และเจริญรุดหน้าไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว เพราะวิทยาการต่าง ๆ ในโลกก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกลจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีช่วยให้ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่สามารถก าหนดภาพอนาคต
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ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดจนก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
เพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. มีจิตวิญญาณความเป็นนักบริหารคือ 
  2.1 อุทิศตนเพ่ือหน้าที่และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น ขยัน 
อดทน และเสียสละที่จะท างานในหน้าที่เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.2 มีความเป็นปัญญาชน เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตและท างานในหน้าที่โดยใช้
ปัญญา พิจารณาด้วยเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินและไม่มีความล าเอียงด้วยอคติ
ต่าง ๆ มีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นในความถูกต้อง  ซื่อสัตย์ สุจริต และความยุติธรรม 

2.3 บริหารตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านความเก่ง ความดี 
และความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักว่า “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่ม
จากการพัฒนาตัวเราก่อน” จะท าให้การบริหารได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประสบ
ความส าเร็จสูงขึ้น 

3. เป็นผู้น าทางการศึกษามืออาชีพ จะต้องเป็นผู้มีภูมิความรู้ทางด้านการศึกษา 
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับสภาวะแวดล้อมในสังคม สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาของไทยได้อย่างชัดเจน มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และ
เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพการศึกษา 

4. นอกจากมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและการศึกษาแล้ว ยังต้องมีภูมิ
ความรู้ทางด้านการบริหารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในหลักการบริหาร เทคนิคการ
บริหาร และการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถน าหลักวิชามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง 

5. มีผลงานที่แสดงถึงความช านาญการในการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพมี
ความสามารถในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารมาพัฒนาการบริหารงานด้าน              
ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ น าองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและการบริหารทรัพยากรขององค์กร ทั้งบุคคล การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และอาคาร
สถานที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดสูงสุด 

6. ต้องรู้จักน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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บทสรุป 
ในการบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะ

ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์กรคือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะ
สามารถน าพาองค์กรให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเพ่ือร่วมกันปฏิบัติงาน และน าไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ดังนั้นผู้บริหารสถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ (Professional Focus) บริหารจัดการสถาบันการศึกษาโดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ มีภาวะผู้น าสูง เป็นผู้ชี้น าทางความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เป็น
ผู้น าที่กล้าคิด กล้าน า กล้าท า และกล้าเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรควบคู่กันไปด้วย 
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