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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  คร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ดังนี้ 
 2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
    2.1.1  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 

2.1.2   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
2.1.3   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

2.2  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล 
 2.2.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 2.2.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 
2.3  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3.1  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.2  ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.3  บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.4  ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.5  งานของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.6   คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
 1)  ทฤษฎี  หลักการ  และแนวคิดเกีย่วกับคณุลักษณะของผูบริหารสถานศกึษา 
 2)  คุณลักษณะของผูบริหารสตรี 

 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.4.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
2.5.1  ดานบุคลิกภาพ 
2.5.2  ดานภาวะผูนํา 
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 2.5.3  ดานทักษะทางการบรหิาร 
 2.5.4  ดานทักษะทางวิชาชีพ 

 

2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุร ี
  

 2.1.1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1, 2549, หนา 1-4) 

   1)  สภาพที่ตั้ง 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตั้งอยูเลขที่ 162 / 6 หมู 2  ถนน
พระยาสัจจา  ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีเขตพื้นที่บริการ  3  อําเภอ  ไดแก  
อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ 

   2)  ขอมูลสถานศึกษา 
    จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
ตาราง 1  จํานวนสถานศึกษาในสังกัด  จําแนกตามรายอาํเภอ 
 

 

โรงเรียนในสังกัด 
อําเภอ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวม (แหง) 

อําเภอเมืองชลบุรี 

อําเภอบานบึง 

อําเภอหนองใหญ 

46 

39 

14 

42 

8 

1 

 88 

 47 

 15 

รวมทั้งสิ้น 99 51 150 
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 3)  ขอมูลบุคลากรทางการศึกษา 
   (1)  บุคลากรสํานักงาน      121 คน 
  (2)  ขาราชการครู     2,014 คน 
  (3)  ครูอัตราจาง       239 คน 
  (4)  ครูตางประเทศ                         35 คน 
  (5)  นักการภารโรง                       151 คน 
 4)  วิสัยทัศน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  เปนองคกรชั้นนําในการสงเสริม
การศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง  เสมอภาค  มีคุณภาพมาตรฐาน
สูความเปนสากลและอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 5)  พันธกิจ 
  (1)  พัฒนาเปนองคกรชั้นนาํในการสงเสริมการจัดการศกึษา 
  (2)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง เสมอภาค 
  (3)  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ  มาตรฐานสู
ความเปนสากล 
  (4)  สงเสริม  สนับสนุน  พฒันาประชากรวัยเรียนใหอยูอยางไทยในสังคมโลก 
 6)  เปาประสงค 
  (1)  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทัว่ถึง เสมอภาค 

  (2)  ประชากรวัยเรียนมีคณุภาพมาตรฐานสูความเปนสากลและอยูอยางไทยใน
สังคมโลก 
   2.1.2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต  2 
  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2,  2549,  หนา  3) 
   1)  ที่ตั้ง   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ประกอบดวยโรงเรียนตางๆ ที่ตั้ง
อยูในเขตอําเภอพนัสนิคม  พานทอง  บอทอง  และกิ่งอําเภอเกาะจันทร  จํานวน  138  โรงเรียน  เปน
โรงเรียนที่สอนในระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ปวช. และปวส. 
โดยมีที่ตั้งสํานักงานอยูที่หมูที่ 7  ถนนสายพนัสนิคม-ทุงเหียง  (ใกลวัดเนินหลังเตา)  ตําบลบานชาง
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  หางจากจังหวัดชลบุรี  โดยระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร 
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   2)  อาณาเขตตดิตอ 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ  อําเภอบานโพธิ ์  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
   ทิศตะวนัออก ติดตอกับ  อําเภอทาตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
   ทิศตะวนัตก ติดตอกับ  อําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
   ทิศใต ติดตอกับ  อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี
  3)  ลักษณะภูมปิระเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  สวนใหญ
จะเปนที่ราบลุมและที่ราบเหมาะแกการทํานา  ทําไร  และทําสวนผลไม  โดยเฉพาะในเขตอําเภอ
พนัสนิคม  อําเภอพานทอง  สวนพื้นที่ในเขตอําเภอบอทองและกิ่งอําเภอเกาะจันทร  พื้นที่จะเปนที่
ราบคอนขางสูงและมีเนินเขาเตี้ยๆ มีปาไมอยูบางเล็กนอย 
   4)  ลักษณะภูมอิากาศ 
    ตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น  มีฝนตกพอควร  ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํานา  
ทําไรมันสําปะหลัง ไรออย  และเลี้ยงสัตว  ในบางแหงที่เปนดินอุดมสมบูรณจะทําสวนผักและผลไม  
ซ่ึงทําเปนแบบพอยังชีพ  ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปทําใหประชาชนใน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมไปทําอาชีพอุตสาหกรรมหรือเปนลูกจางในโรงงาน
ตางๆ ทําใหพื้นที่สวนใหญวางเปลา  ขาดการดูแลรักษา 
   5)  เสนทางคมนาคม 
   (1)  เขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  2  มีเสนทางคมนาคมผาน  ดังนี ้
      ก.  เสนทางคมนาคมทางรถยนต  มีถนนสายหลักสําคัญ  ดังนี ้

    ก)  ถนนสุขประยูร  เร่ิมตนจากอําเภอเมืองชลบุรี  ถึงอําเภอพนัสนิคม
ระยะทาง  22  กิโลเมตร 
     ข)  ถนนสายฉะเชิงเทรา-พนสันิคม  ระยะทางประมาณ  29  กิโลเมตร 
     ค)  ถนนสายยุทธศาสตร  (สาย 331)  จากอําเภอแปลงยาวและอําเภอ
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทาง  111  กิโลเมตร 
     ข.  เสนทางคมนาคมทางรถไฟ  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  มีเสนทาง
รถไฟผานอําเภอพานทองเพยีงอําเภอเดียวเทานั้น 
    ค.  เสนทางน้ําในเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ไมมีแมน้ําไหลผาน  มี
เพียงลําคลองเล็กๆ เทานั้น  จึงไมสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมได 
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  6)  เขตปกครอง 
 การปกครองในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต  2  แบงออกไดเปน  ดังนี ้
 
ตาราง 2  จํานวนอําเภอที่ใหบริการ 
 

 

อําเภอ หมูบาน ตําบล เทศบาล ประชากร 
อําเภอพนัสนคิม 
อําเภอพานทอง 
อําเภอบอทอง 
กิ่งอําเภอเกาะจันทร 

185 
 76 
 44 
 26 

19 
11 
  6 
  2 

1 
2 
1 
2 

119,045 
47,265 
43,574 
34,157 

รวม 331 38 6 244,041 

 
 
  7)  ขอมูลการศึกษา 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน  4  อําเภอ  มีโรงเรียน  บุคลากร
และนักเรียนในสังกัด  จําแนกไดดังนี้ 
 
ตาราง 3  จํานวนขนาดโรงเรียน 
 
 

ขนาดโรงเรียน 
อําเภอ เล็กต่ํากวา 

120 
กลาง 

121-600 
ใหญ 

601-1500 
ใหญพิเศษ 

1501 ขึ้นไป 

รวม 

อําเภอพนัสนคิม 
อําเภอพานทอง 
อําเภอบอทอง 
กิ่งอําเภอเกาะจันทร 

18 
  6 
14 
  7 

32 
16 
14 
  7 

  1 
  4 
  2 
  4 

2 
- 
- 
- 

53 
26 
30 
18 

รวม 45 69 11 2       127 
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ตาราง 4  จํานวนบุคลากร  จาํแนกตามสายงาน 
 

 

ตําแหนง จํานวนบุคลากร 
ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูสอน 
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา 

    138 
1,932 
     72 
   712 

รวมทั้งสิ้น 2,314 

 
 

  8)  วิสัยทัศน 
   ภายในป  2549  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาค
และทั่วถึงในสถานศึกษาระดับมาตรฐาน  มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  มีความรูและทักษะ
ทางภาษาการคิดคํานวณ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อเปนฐานในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ  ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
  9)  พันธกิจ 
   (1)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและทั่วถึง  โดยชุมชนมี
สวนรวม 
   (2)  สงเสริมและพฒันาการบริหารและจดัการสถานศกึษาสูระดบัมาตรฐาน  และ
เปนนิติบุคคลที่เขมแข็ง 
   (3)  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรยีนตามจุดหมายของหลักสูตร  และจุดเนน
ที่กําหนด 
         10)  เปาประสงค 
   ประชากรวัยเรยีนไดรับการศกึษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและทัว่ถึง  มีคุณภาพ
ตามจุดหมายของหลักสูตร  และจุดเนนที่กาํหนด  ไดแก  ความรูและทักษะทางภาษา  การคิดคํานวณ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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  2.1.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ดูแลการจัดการศึกษาใน  4  อําเภอ  ดังนี้ 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3, 2549, หนา 1-7) 
  1)  ที่ตั้ง  คือ  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะสชีัง  อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ 

  ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสาย
บางนา-ตราด  ประมาณ  189  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  1,436  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอ อําเภอเมือง 
  ทิศใต  ติดตอ อาวไทย 
  ทิศตะวนัออก ติดตอ อําเภอหนองใหญ  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
      อําเภอปลวกแดง  

 อําเภอบานฉาง  และกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา    
   จงัหวดัระยอง 

  ทิศตะวนัตก ติดตอ ทะเลอาวไทย เขตอําเภอบานแหลม  
       จังหวดัเพชรบรีุ 
   2)  ขอมูลเขตการปกครองและการจัดการศึกษา 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ไดแบงการปกครองออกเปน  4  อําเภอ  
และไดดําเนนิการตามภารกจิในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ดังนี้ 
 

ตาราง 5  การปกครองภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 

 

เขตการปกครอง 

อําเภอ 
ตําบล หมูบาน อบต. เทศบาล 

ตําบล 
เทศบาล 
เมือง 

เมือง 
พัทยา 

 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 
ประชากร 

(คน) 

ความ
หนาแนน 
คน/ตร.
กม. 

ศรีราชา   8  60 4 3 1 -   616  184,949   300 

เกาะสีชัง   1    7 1 1 - -     18    4,812   279 

บางละมุง   8   60 5 2 - 1    469 176,741   377 

สัตหีบ   5   41 5 3 - -    333 126,238   379 
รวม 22 168 15 9 1 1 1,436 492,740 1,335 
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ตาราง 6  จํานวนสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 
 

จํานวนโรงเรียน 

อําเภอ 
อนุบาล อนุบาล 

ถึง ป. 6 
อนุบาล 
ถึง ม. 3 

อนุบาล 

ถึง ม. 
6 

ป.1 
ถึง ป.6 

ป.1 
ถึง ม. 3 

ม. 1 
ถึง ม.3 

ม.1 
ถึง ม.6 

รวม
ทั้งสิ้น 

ศรีราชา   4 29 13 3 3 - -   6   58 

เกาะสีชัง   1   1 - - - - -   1    3 

บางละมุง 26   1 25 - - 1 1   3   57 

สัตหีบ 14   5   8 - - - -   3   30 
รวม 45 36 46 3 3 1 1 13 148 

 
 
ตาราง  7  จํานวนนกัเรียน และครู แยกรายอําเภอทั้งของรัฐและเอกชน 
 
 

อําเภอ อนุบาล 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 
จํานวน 
หองเรียน 

จํานวน 
ครู 

ศรีราชา   6,151 17,131 9,027 2,907 35,878  863 1,678 

เกาะสีชัง       32      406     131     49      618    16     24 

บางละมุง   6,740 15,436 17,183 1,553 40,912 868 1,619 

สัตหีบ   4,558 30,240 11,457 2,249 48,504 1,406 1,148 
รวม 17,481 63,213 37,798 6,758 125,912 3,153 4,469 
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  3)  ภารกจิและปริมาณงาน 
   จากการรวมกันวิเคราะหสภาพปจจัยดานตางๆ ซ่ึงเปนสวนสงเสริมและปญหา
แวดลอมในสังคมทั่วไปที่คาดวาอาจจะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอการจัดการศึกษา  
สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้ 
  (1)  ดานการศกึษา 
     ก.  ชุมชนและทองถ่ินเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรยีนการสอนมากยิ่งขึน้ 

     ข.  ความพรอมในดานตางๆ ของสถานศึกษาไมเทาเทยีมกัน ซ่ึงจะมีปญหา
มากในโรงเรียนขนาดเล็ก 

     ค.  การขาดแคลนครูในสถานศึกษาภาครัฐ 
 (2)  ดานสังคม 

    ก.  วัฒนธรรม 
      ก)  วัฒนธรรมตางชาติเขามามีบทบาทมากขึ้น 
      ข)  เยาวชนละเลยวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

   ข.  การเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ 
        ก)  เครื่องอํานวยความสะดวก และส่ิงฟุมเฟอยตางๆ ไดพัฒนารูปแบบ 

และประสิทธิภาพอยูเสมอ  จึงดึงดูดใหเยาวชนและชุมชนหันไปสนใจจับจายใชสอยมากขึ้น 
      ข)  การคมนาคม  การติดตอส่ือสาร  สะดวกรวดเรว็ขึ้น 

   ค.  การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนบริเวณที่มีอุตสาหกรรม
กลุมตางๆ เชน  ผลิตภัณฑไฟฟา  อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร  อุตสาหกรรมสงออก  
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจางทั่วไป 

   ง.  การเคลื่อนยายประชากร  มีการเคลื่อนยายมากขึ้นดังนี ้
      ก)  มีการเคลื่อนยายแรงงานดานอุตสาหกรรม 
      ข)  มีการเคลื่อนยายระหวางแหลงที่ทํากินมากขึ้น 

      จ.  ครอบครัวและชุมชน 
         ลักษณะครอบครัวนั้น  พอแมผูปกครองจะตองทํางานมากขึ้น  การดูแล
บุตรหลานมีเวลานอยลง 
   ฉ.  สุขภาพอนามัย 
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     ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหเกิดปญหาการวางงาน รายไดตอ
ครอบครัวจึงลดนอยลง  สงผลใหสภาพความเปนอยู  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนถดถอยลงไปดวย  
ซ่ึงเปนปญหาทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการศึกษา  เชน  ปญหาโรคเอดส  ปญหายาเสพติด  
ภาวะทุพโภชนาการ  เปนตน 
    ช.  ปญหาอุบัติภัย 

    ปญหาการฆาตัวตาย  ปญหายาเสพติด  ปญหาการประทุษรายตอรางกาย
และทรัพยสิน  ยังเปนปญหาสําคัญอยูในขณะนี ้

  (3)  ดานเศรษฐกิจ 
   ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  เปนที่ทราบกันดีอยูแลววามีผลกระทบใน
ทุกๆ ดานที่คาดวาจะมีผลมากที่สุดคือ 

  ก.  รายไดในครอบครัว 
 ข.  ปญหาการจางแรงงานเดก็ 
 ค.  การคาประเวณใีนเด็ก 

   (4)  ดานการเมืองการปกครอง 
    ประชาชนสวนหนึ่งยังขาดความรูความเขาใจในการเมืองการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญในปจจุบันเทาที่ควร 
  (5)  ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
    ในปจจุบันระบบขอมูลขาวสารถูกเปดกวาง ประชาชนมีโอกาสไดรับรู  และ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสะดวกและงายขึ้น 
 4)  ความตองการในการจัดการศึกษา 
   จากการศึกษาแนวโนมของสังคมไทยในอนาคตที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการจัด
การศึกษา  และการวิเคราะหภารกิจตามหนาที่แลวสามารถประมวลเปนสภาพปญหา  และความ
ตองการอันเปนพื้นฐานสําคัญในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน/วัตถุประสงค/เปาหมาย/กลยุทธ/
มาตรการตลอดจนโครงการสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  แผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐบาลตอไป 
 5)  วิสัยทัศน 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  มุงมั่น  สงเสริม  สนับสนุนให
สถานศึกษาปฏิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหประชากรวัยเรียน  มีโอกาส  และคุณภาพ
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ทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน  มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณ รักการเรียนรู  พึ่งตนเองได  เปนเยาวชน
ที่มีคุณภาพ พรอมกาวทันสังคมโลก  ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

 6)  พันธกิจ  
  สงเสริมใหมีการพัฒนานโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ใหสอดคลองนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และความตองการของทองถ่ิน  
   (1)  สงเสริมใหมีการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน เนนสรางความเขมแข็ง
ใหสถานศึกษา โดยหลักการกระจายอํานาจและธรรมมาภิบาล 
   (2)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 

   (3)  สงเสริมใหมีการกํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (4)  สนับสนนุใหมกีาร  ศกึษา  วิเคราะห  วจิัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ดาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษาและจัดเครือขาย ICT 
   (5)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
   (6)  สงเสริมการจัดระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศกึษา
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 
   (7)  ประสาน  สงเสริมและสนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (8)  ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานกังานประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (9)  ประสาน  สงเสริมการดาํเนนิงานของคณะอนกุรรมการ  และคณะทํางาน  ดาน
การศึกษา 

   (10)  ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

 

2.2  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
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 2.2.1  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 สมบูรณ  พรรณาภพ  (2521,  หนา  85)  อธิบายวา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  การ
ดําเนินงานของกลุมบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
โรงเรียน  ไดแก  การใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคมใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว 
 พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา)  ใหทัศนะวาการบริหารโรงเรียนเปนภารกิจของผูบริหาร
ที่ดีที่ตองบริหารงานใหบรรลุจุดมุงหมายและการบริหารโรงเรียนแตกตางจากการบริหารธุรกิจซึ่ง
หวังผลเรื่องกําไร  สวนการบริหารโรงเรียนมุงหวังที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
 ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  (2531,  หนา  2)  กลาววาการบริหารโรงเรียนเปนการอํานวยความ
สะดวกเพื่อการเรียนการสอนซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรคํานึงถึง
ความสะดวกที่ใหแกครูในดานอุปกรณเครื่องมือและบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมในการเรียน 
 สาคร  จันทรทองออน  (2536,  หนา  12)  ไดสรุปวาการบริหารโรงเรียนเปนกระบวนการ
บริหารงานในสถานศึกษา  ซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมบุคคลตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อบริการทางการศกึษา
แกสมาชิกของสังคมเพื่อพัฒนาใหสมาชิกมีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 ปรีดา  งามโขนง  (2544,  หนา  35)  กลาววา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  การดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลในโรงเรียนตามอํานาจและหนาที่ของตนที่มีอยูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในสังคมใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ 
 ณภัทร  ชินวงศ  (2545,  หนา  11)  ไดใหความหมายของการบริหารโรงเรียนวา  คือกระบวนการ
ตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหสมาชิกมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
 จากที่กลาวถึงแลวขางตนพอสรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลเพื่อตองการพัฒนาหรือใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
   2.2.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษา   
 การบริหารวิชาการ  

 แนวคิด  งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน  การวัดผล
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ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   1)  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็ว  และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน 

   (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
ตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
    (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
   2)  ขอบขาย/ภารกิจ 

   (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   (3)  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
   (4)  การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
    (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

   (7)  การนิเทศการศึกษา 
   (8)  การแนะแนวการศกึษา 
   (9)  การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
   (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
   (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
   (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
 การบริหารงบประมาณ 
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 แนวคิด  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ  
มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได
จากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 

  1)  วัตถุประสงค 
   (1)  เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  

โปรงใส  ตรวจสอบได 
   (2)  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
   (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  
   2)  ขอบขาย/ภารกิจ 

   (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
          ก.  การวิเคราะหและพฒันานโยบายทางการศึกษา 
          ข.  การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
          ค.  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

   (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
          ก.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
          ข.  การเบิกจายและการอนุมตัิงบประมาณ 
          ค.  การโอนเงินงบประมาณ 

  (3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 

          ก.  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
          ข.  การประเมนิผลการใชเงนิและผลการดาํเนินงาน 

  (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
          ก.  การจัดการทรัพยากร 
          ข.  การระดมทรัพยากร 
          ค.  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
          ง.  กองทุนกูยมืเพื่อการศึกษา 
          จ.  กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

   (5)  การบริหารการเงิน 
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            ก.  การเบิกเงนิจากคลัง 
         ข.  การรับเงิน 
         ค.  การเก็บรักษาเงิน 

  ง.  การจายเงนิ 
  จ.  การนําสงเงิน 

         ฉ.  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
  (6)  การบริหารบัญชี 
  ก.  การจัดทําบัญชีการเงิน 
  ข.  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
       ค.  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  ก.  การจัดทําระบบฐานขอมลูสินทรัพยของสถานศึกษา 
 ข.  การจัดหาพัสดุ 
 ค.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจดัจาง 
 ง.  การควบคมุดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสด ุ
  การบริหารงานบุคคล  

 แนวคิด  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว มีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
   1)  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง  รวดเร็ว  เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกดิผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
    (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
โดยยดึมั่นในระเบียบวินยั  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
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  (4)  เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
   2)  ขอบขาย/ภารกิจ 

  (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
  (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
  (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
  (4)  วินัยและการรกัษาวินยั 
  (5)  การออกจากราชการ 

   การบริหารทั่วไป  
แนวคิด  การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ  ใหบริการ

บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ  ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   1)  วัตถุประสงค 

   (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
   2)  ขอบขาย/ภารกิจ 

   (1)  การดําเนนิงานธุรการ 
   (2)  งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
   (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
   (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ บุคลากร  และบริหารงาน
ทั่วไป 

  (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
  (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
  (10)  การรับนักเรียน 
  (11)  การสงเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอัธยาศัย 
  (12)  การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
  (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

 (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 (15)  การสงเสริมสนับสนนุและประสานงานการจดัการศกึษาของบุคคล  ชุมชน   

องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดัการศึกษา 
(16)   งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
(17)   การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
(18)   งานบริการสาธารณะ 
(19)   งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.3  คุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษา 
  

 2.3.1  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
 สมบูรณ  พรรณาภพ  (2521,  หนา  224)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง บุคคลที่
ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดการหรืออํานวยการใหงานตางๆ ในโรงเรียน
อันเปนภาระหนาที่ของโรงเรียนและการใหบริการการศึกษาแกสังคมเพื่อใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย 
 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน  (2530,  หนา  98)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษา  คือ  ครูใหญ  
อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรียน  เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการนําแนวนโยบายของรัฐที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษามาสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามความมุงหมาย 
 นพนิตย  ช้ันบุญใส  (2544,  หนา  13)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูที่ไดรับ
มอบหมายหรือแตงตั้งใหเปนผูนําหรือหัวหนาของบุคลากรในโรงเรียนและใชอํานาจที่มีอยูใหบุคลากร
ในโรงเรียนไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
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 ณภัทร  ชินวงศ  (2545, หนา  13)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษา  คือ  ผูที่เปนหัวหนาหรือ   
ผูนําที่มีอํานาจที่มีอยูใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเต็มศักยภาพ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
  กุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546, หนา 10)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษา  คือ  บุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนหัวหนา เปนผูนํา เปนผูที่ใชความรูความสามารถ พยายามจูงใจใหบุคคลอื่นใน
สวนของโรงเรียนปฏิบัติงานใหดี ใหบรรลุวัตถุประสงค 
  จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูที่ไดรับ
มอบหมายหรือไดรับการแตงตั้งและเปนผูมีความรูความสามารถใหมีอํานาจในการอํานวยการใน
งานตางๆ ของโรงเรียนเพื่อใหงานนั้นบรรลุตามความมุงหมาย  
   2.3.2  ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 
 ภิญโญ  สาธร  (2516,  หนา  171)  กลาวถึงความสําคัญของผูบริหารโรงเรียนวา  “โรงเรียน
เปนระบบสังคมหนึ่ง  อาคารเรียน  หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการเรียนการสอนดีเพียงใดก็ตามจะ
ไรความหมายถาหากคนใชส่ิงเหลานี้ไมมีความเหมาะสม  ไมมีความตั้งใจหรือพอใจจะใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  รวมความวาความเจริญในทางการศึกษาขึ้นอยูกับคนหลายฝาย  แตที่สําคัญที่สุด  
2  ประเภท  คือ  ผูบริหารการศึกษากบัผูสอนคือครู” 
 ธํารง  บัวศรี  (2542,  หนา  51)  กลาววาครูใหญเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียนที่จะสงเสริม
การเรียนการสอนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและตองรับผิดชอบงานของโรงเรียนตั้งแตงานสูง
มาจนถึงงานต่ําสุดและเปนผูนําในดานตางๆ ของโรงเรียน 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2542,  หนา  22)  ไดกลาววาผูบริหารเปนเสาหลักที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอหนวยงาน  ตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานอันเปนสวนรวม  คุณภาพและบทบาทของ
ผูบริหารมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งผลสะทอนตอผลงานและวิธี
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาแตละแหงเปนอนัมาก 
    2.3.3  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผกา  แสงสุวรรณ  (ม.ป.ป., หนา  4)  กลาววาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการ
บริหารสถานศึกษาอยางมากเพราะสถานศึกษาเปนระบบยอยของระบบการศึกษาและระบบสังคม  
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงตองใหสอดคลองกับสภาวะของสังคม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย  และผูบริหารยัง
ตองเปนผูชํานาญทางดานเปลี่ยนแปลง  รูถึงแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  อาทิ  ดาน
หลักสูตร  ดานเทคนิคการสอน  ดานวิธีการสอนเปนตน  และผูบริหารตองเปนผูที่จัดการศึกษาใหมี
คุณภาพดวย 
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 ภิญโญ  สาธร  (2516,  หนา 172-173)  ไดสรุปไววาผูบริหารโรงเรียนจะตองทําหนาที่ใน
การบริหารงาน  8  ประการ  ดังนี ้
  1)  งานการสอนและพัฒนาหรือใชหลักสูตร 

  2)  งานบริหารกิจการนกัเรียน 
  3)  งานความสมัพันธกับชุมชน 
 4)  งานบุคลากรในโรงเรียน 
 5)  งานอาคารสถานที่และบริเวณ 
 6)  งานองคการและโครงสรางของโรงเรียน 
 7)  งานธุรการและการเงิน 
 8)  งานประเมนิผลและการปฏิบัติงาน 

  นิพนธ  กินาวงศ  (2526, หนา 90-91) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในลักษณะตางๆ คือ 
   1)  ผูบริหารเปนนักพัฒนา  ความเปนนักพัฒนาหมายถึง  ผูที่มองเห็นการณไกลและ
เปนผูคิดคนกระบวนการถึงบทบาททํางานที่มีประสิทธิภาพสูง  คือ  การทํางานที่ประหยัดแรงงาน  
เวลาและทุนทรัพย  การพัฒนาโรงเรียน  คือ  การพัฒนาดานการเรียนการสอน  พัฒนาความเปนอยู
ของบุคคลตางๆ ในโรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมตางๆ ในโรงเรียน  เปนตน 
   2)  ผูบริหารเปนนักแกปญหา  การบริหารโรงเรียนมักจะมีปญหาเกิดขึ้นเสมอๆ
ปญหาคืออุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางระหวางวิธีการกับความมุงหมาย  ยิ่งเปนเหตุใหเกิดการปฏิบัติงาน
ไมบรรลุความมุงหมายที่กําหนดไว  ผูบริหารเปนนักแกปญหาไมใชผูสรางปญหาใหเกิดขึ้นในการ
ทํางาน 
   3)  ผูบริหารเปนนักตัดสินใจ  การตัดสินใจ  คือ  กระบวนการ  การเลือกดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งที่เห็นวาดีที่สุด  ในเมื่อมีเหตุการณหลายเหตุการณเกิดขึ้น  บางครั้งการตัดสินใจ  
คือ  กระบวนการตอเนื่องจากการแกปญหา  ผูบริหารมีเรื่องจะตองตัดสินใจตลอดเวลา  การตัดสินใจ
เปนผลทําใหเกิดขอยุติ  ขอสรุปและขอปฏิบัติ  การตัดสินใจของผูบริหารจะกระทบกระเทือนตอ 
ผลการดําเนินงานในโรงเรียนมากบางนอยบางแลวแตกรณี 
   4)  ผูบริหารเปนนักไกลเกล่ียประนีประนอม  ลักษณะอีกอยางหนึ่งของผูบริหารคือ
เปนผูรูจักทําใหเร่ืองรายกลายเปนดี  ในโรงเรียนมีทั้งครูและคนงานภารโรง  ความขัดแยงทางความคิด
ยอมเกิดขึ้นไดเสมอ  ผูบริหารควรคิดวาความคิดเห็นขัดแยงเปนการสรางสรรค  ผูบริหารยอมรูจัก
การปรองดองความคิดเหน็ขัดแยงเพื่อทําใหเกิดประโยชนทางสรางสรรค 
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   5)  ผูบริหารเปนนกัการทูต  โรงเรียนเปนสถาบันทีเ่กีย่วของกับบุคคลหลายฝายผูบริหาร
โรงเรียนยอมเปนนักการทูตที่ดีมีการติดตอสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่แวดลอม
โรงเรียน 
   6)  ผูบริหารเปนนักวางแผน  การวางแผน  คือ  การกําหนดเหตุการณในอนาคต
การวางแผนที่ดีจะขจัดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารยอมเปนนักวางแผนที่ดีดวย 
   7)  ผูบริหารเปนนักปกครอง  การที่จะใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานเต็มความสามารถ
ที่มีอยูผูบริหารยอมเปนนักปกครองที่ดี  ทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานดวยความพอใจไรความ
ทุกขกังวลใดๆ การเปนนักปกครองที่ดี  คือ  การบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกบุคลากรในโรงเรียนได
ทั่วถึง 
   8)  ผูบริหาร  คือ  ผูมีความรูทั่วไป  ผูบริหารยอมไมสามารถรูทุกสิ่งทุกอยางลึกซึ้ง             
แตผูบริหารจะตองรอบรูในหลายๆ ส่ิงคือความรูทั่วไปดี 
  เนเซวิช  (Knezevich, 1980; อางถึงใน คุณวุฒิ  คนฉลาด, 2540, หนา  30-31)  ไดเสนอวา         
ผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษานาจะมีบทบาทตางๆ ที่จะบริหารงานใหเกิดประสิทธิผล  ดังนี้ 
   1)  บทบาทในการเปนผูกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน  (Directions  Setter)  ช้ีแจง
ความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน  มีความรู  ทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 
(Planning Programming Budgeting System : PPBS)  การบริหารงานโดยวัตถุประสงคและผลงาน 
(Management by Objective/Results : MBO/R) 
   2)  บทบาทการเปนผูกระตุนความเปนผูนํา  (Leader-Catalyst)  มีความสามารถใน
การจูงใจ  กระตุนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมรวมของมนุษย  มีทักษะในกระบวนการกลุม 
   3)  บทบาทเปนนกัวางแผน  (Planner)  สามารถในการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต 
เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหมๆ ที่เกดิขึ้น  มีความรูความเขาใจในการวางแผน 
   4)  บทบาทเปนผูตัดสินใจ  (Decision-Maker)  รอบรูวิธีเทคนิคการตัดสินใจ 
   5)  บทบาทเปนผูจัดการ  (Organizer)  สามารถออกแบบขยายงาน  กําหนดโครงสราง
ขององคการขึ้นใหม  จึงตองเขาใจพลวัตรขององคการและพฤติกรรมองคการ 
   6)  บทบาทเปนผูเปล่ียนแปลง  (Change Manager)  เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  
(Change Agent)  มาสูสถาบัน  จะเปลีย่นอะไร  อยางไร  ควรเปลี่ยนสถานการณใด 
   7)  บทบาทเปนผูประสานงาน  (Coordinator)  เขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของมนุษย     
เขาใจเครือขายของการสื่อสาร  รูจักวิธีนิเทศงาน  การรายงานประสานกิจกรรมตาง  ๆไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   8)  บทบาทเปนผูส่ือสาร  (Communicator)  สามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียน  การใชส่ือเพื่อการสื่อสาร  สามารถในการประชาสัมพันธ 
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   9)  บทบาทเปนผูขจัดความขัดแยง  (Conflict Manager)  ความขัดแยงหลีกเลี่ยงไมได
ตองเขาใจสาเหตุ  สามารถตอรองไกลเกลี่ย  สามารถแกปญหาความขัดแยง 
   10)  บทบาทเปนผูแกปญหา  (Problem)  ผูนําสามารถเขาใจปญหาวินิจฉัยและแกปญหา
ได 
   11)  บทบาทเปนผูจัดระบบ  (System Manager)  ผูนําสามารถวิเคราะหระบบและ
กระบวนการทีเ่กี่ยวของ  เขาใจนําทฤษฎีบริหารมาใช 
   12)  บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน  (Instructional Manager)  ตองมีความ
เขาใจในระบบการเรียนรู  เขาใจวิธีการสราง / พัฒนาหลักสูตร  การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   13)  บทบาทเปนผูบริหารบุคคล  (Personal Manager)  เทคนิคการเปนผูนาํ  การเจรจา
ตอรอง  ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
   14)  บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร  (Resource Manager)  มีความสามารถทางการเงิน  
งบประมาณ  บริหารวัสดุครุภัณฑ  การกอสราง  การบํารุงรักษาทรัพยากรสนับสนุนจากภายนอก 
   15)  บทบาทเปนผูประเมินผล  (Appraiser)  สามารถประเมินความตองการการประเมิน
ระบบ  วิธีทางสถิติ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   16)  บทบาทเปนนกัประชาสัมพันธ  (Public Relater)  ทกัษะในการสื่อความหมายวิธี
สรางภาพพจนที่ดี  รู  เขาใจการเผยแพรขาวสารดวยส่ือและวิธีการตางๆ  
   17)  บทบาทในการเปนประธานในพิธีการ  (Ceremonial Head)  สามารถในพิธีการ
ตางๆ ในสังคม 
  ชูจิตร  พันธุประเสริฐ  (2545,  หนา  14)  กลาววาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทและหนาทีเ่ปน
ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนางานซึ่งตองรับผิดชอบปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยผูบริหารตองทําหนาที่ในการตัดสินใจสั่งการ  เปนตัวแทนของโรงเรียนรับผิดชอบงานทุกอยาง
ในโรงเรียน อํานวยความสะดวกและประสานงานในการดําเนินภารกิจตางๆ ซ่ึงภารกิจนั้นจะครอบคลุม
งานทั้ง  6  งาน  ไดแก  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคลากร  การบริหารงานกิจกรรม
นักเรียน  การบริหารงานธุรการและการเงิน  การบริหารงานอาคารสถานที่  และการบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให
ผูปกครองมีสวนรับรูอยางตอเนื่อง 
  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2545,  หนา  2-5)  มีความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหัวหนาสถานศึกษา  
ดังนี้ 

 1)  เปนผูนําทางการศึกษาซึ่งอาจจะกระทําในลักษณะดังตอไปนี ้
 (1)  ผูรับผิดชอบในความกาวหนาทางวิชาชีพของตน 
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 (2) รวมเปนสมาชิกสมาคมวชิาชีพของตน 
 (3)  รูจักผลิตและใชงานวิจัยเพื่อประโยชนทางการศึกษา 

(4) ถือวาจุดมุงหมายของโรงเรียนอยูเหนือกวาจุดมุงหมายของตน 
 (5)  รูจักใชคนใหถูกกับงาน 
 (6)  เปนผูมีจรยิธรรม 
 (7)  มีความเชือ่มั่นและเชื่อในศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน 
 (8)  รูจักวิธีที่จะขอคําปรึกษาจากผูอ่ืน 
 (9)  หวงใยในสวัสดิภาพของเพื่อนรวมงาน 
 (10)  ศรัทธาในอาชีพของตน 

   2)  สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน  เพราะโรงเรียนเปนสถาบันที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม  ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปนหัวหนาสถานศึกษาจึงตองจัดและใหบริการแกสังคมเพื่อสังคม
จะไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียน 
   3)  เปนผูนําในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  จัดหา  จัดใหมีส่ิงซึ่งเอื้อ
ประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งสนใจงานวิจัยใหมๆ เพื่อประยุกตใชกับการพัฒนา  
การเรียนการสอน 
  4)  รูจักประเมินผลงานของตนเอง  หัวหนาสถานศึกษาที่ชาญฉลาดจะหมั่นวิเคราะห
ตนเองวาขณะนี้ตนเองมีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง  และเมื่อทราบแลวก็จะคอยปรับปรุงเพิ่มสวนที่บกพรอง 
เสริมจุดเดนใหเขมแข็งขึ้น 
  สรุปวาผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทในหลายบทบาท  
ซ่ึงแตละบทบาทลวนแตมีความสําคัญและเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบตางๆ  ในการบริหารโรงเรียน   
   2.3.4  ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2522, หนา  19-20)  กลาววาผูบริหารตองมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่ดีตามทฤษฎีสามทักษะ  (Three Skill)  ของคาทช  ที่ไดกลาวถึงทักษะการทํางานของผูบริหารเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพไวพอสรปุไดดังนี้ 
   1)  ทักษะดานมโนมติ  หรือความคิดรวบยอด  (Conceptual  Skill)  คือ  ทักษะที่สามารถ
เขาใจหนวยงานของตนเองในทุกลักษณะและเห็นความสัมพันธของหนวยงานของตนที่มีตอหนวยงาน
หรือองคการอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  เขาใจไดวาโรงเรียนมีหนาที่อยางไร  ไดแบงงานเปนฝายใดบาง  
สัมพันธกันอยางไร  และมีความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนอยางไร  เปนตน 
   2)  ทักษะทางมนุษยสัมพันธ  (Human  Skill)  คือ  ทักษะในความสามารถทีจ่ะทาํงาน
รวมกับคนอื่นได  เพราะผูบริหารโรงเรียนตองทํางานสัมพันธกับคนอื่นหลายประเภท  เชน  ผูบังคับบัญชา
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เหนือข้ึนไป  ศึกษานิเทศก  ผูชวยหัวหนาหมวดวิชา  ครูนอย  พนักงาน  เจาหนาที่  คนงาน  ภารโรง  
นักเรียน  ตลอดจนผูปกครอง  ดังนั้นผูบริหารตองเขาใจความตองการของบุคคลดังกลาว  เชน  ความ
ตองการทางรางกาย  ทางความปลอดภัย  ทางสังคมชื่อเสียงและเกียรติยศในสังคม  เปนตน  เพื่อจะ
ไดตอบสนองความตองการใหเกิดความราบรื่นและพึงพอใจมากที่สุดเทาที่จะทําไดในทุกกรณีไป 
   3)  ทักษะทางเทคนิค  (Technical  Skill)  หมายถึง  ทักษะที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถ
ทํางานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยางซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ  กระบวนการและเทคนิค  อาศัยความรูใน
การปฏิบัติและวิเคราะหปญหาได  รูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานตางๆ เปนตน 
  แคทซ  (Katz, 1955; อางถึงใน จันทรานี  สงวนนาม, 2545, หนา  14-15)  ไดกลาวถึงทักษะ
ที่จําเปนของผูบริหารมี  3  ทักษะ  ดังนี้ 
   1)  ทักษะดานเทคนิควิธี  (Technical  Skills)  คือ  ความสามารถในการใชความรู
วิธีการ  เทคนิค  และเครื่องมือที่จําเปนเพื่อผลสําเร็จของงานที่ไดมาจากประสบการณการศึกษา  และ
การฝกอบรม  ใหสามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   2)  ทักษะดานมนุษย  (Human  Skills)  คือ  ความสามารถในการตัดสินใจทํางาน
รวมกับคนอื่นและทําใหคนอื่นใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไดแก  การจูงใจคน  และการ
ประยุกตภาวะผูนํามาใชในการบริหารงาน 
    3)  ทักษะดานความคิดรวบยอด  (Conceptual  Skills)  คือ  ความสามารถในการมอง
องคการไดอยางทะลุปรุโปรงเพื่อทําใหองคการมีความสมบูรณโดยสวนรวมดวยการทําใหการทํางาน
ของแตละบุคคลเหมาะสมกบัองคการ    
   2.3.5  งานของผูบริหารสถานศึกษา 
  แฮรริส  (Harris,  1963,  pp. 7-10)  กลาวถึงงานบริหารโรงเรียนในลักษณะของการวเิคราะห
ความสัมพันธ  หนาที่ของโรงเรียนกับกิจกรรม  2  ประเภท  คือ  กิจกรรมที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องกับผูเรียน
และกิจกรรมที่สัมพันธเกี่ยวกับการเรียนการสอน  โดยกลาววาโรงเรียนควรมีหนาที่  5  ประการ  คือ 
   1)  งานดานนิเทศการศึกษา  เปนงานดานพัฒนา  คือ  พัฒนาครูในดานการสอน
เพื่อที่จะสงผลไปสูเด็ก  งานดานนี้เกี่ยวของกับการสอนของครูโดยตรง  กิจกรรมดานนี้เนนที่ตัวครู
ไมไดเกี่ยวกับเด็กโดยตรงหรือกลาวไดวาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับผูเรียนนอย 
   2)  งานทางดานการสอน  งานนี้เกี่ยวของกับการสอนของครูโดยตรงและเกี่ยวของ
กับเด็กโดยตรงเชนเดียวกัน 
   3)  งานดานบริการพิเศษ  เชน  แนะแนวกิจกรรมเสริมหลักสูตรบริการดานสุขภาพ
อนามัยนักเรียน  งานนี้สัมพันธกับนักเรียนโดยตรงและสัมพันธกับการสอนของครูโดยทางออม 
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   4)  งานดานธุรการหรือการจัดการ  ไดแก  งานทางดานธุรการ  การเงิน  อาคารสถานที่
ตางๆ หนาที่ดานนี้สัมพันธกับการสอนของครูโดยทางออมและสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับนักเรียนที่หาง
ออกไป 
   5)  งานดานบริหารทั่วไป  เปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองประสานสัมพันธหนาที่
ทั้ง  4  เขาดวยกนัเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
  ภิญโญ  สาธร  (2526, หนา 268)  ไดกลาวถึงขอบขายงานของครูใหญหรืออาจารยใหญที่
จะตองทําในการบริหาร  8  ประการ    คือ   
   1)  การบริหารบุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงหมายถึงครู  เจาหนาที่  คนงานและภารโรง
เพื่อใหเกิดความมือกันทุกฝาย 
    2)  การปกครองและแนะแนวนักเรียน  หรือการบริหารกิจการนักเรียนตลอดจนการ
ติดตอกับผูปกครองของนักเรียน 
    3)  การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร  แบบเรียน  หนังสือ  วัสดุอุปกรณ
ประกอบการสอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ  และการบริหารการสอนเพื่อกอใหเกิดการสอน
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
    4)  การบริหารงานตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน  ในฐานะที่โรงเรียนเปนผูนําของชุมชน
และเปนศูนยสังคมของชุมชนอยางนอยที่โรงเรียนตั้งอยู  เพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน  และ
รับความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมชนดวย  ในทํานองกระบวนการ  2  ทาง 
    5)  การจัดระบบบริหารโรงเรียน  กําหนดอํานาจหนาทีแ่ละแผนภูมิของโรงเรียน
เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีระเบียบแบบแผนเปนองคการที่ดี 
    6)  การจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  บริเวณ  และพัสดุ  ครุภัณฑ 
    7)  การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน  เอกสารตางๆ การเงินและงานบริการ
ตางๆ ของโรงเรียน 
     8)  การประเมนิผลงาน  ซ่ึงตองทําเปนระยะๆ ตอเนื่องกนัไมขาดสาย   
   2.3.6  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
      1)  ทฤษฎี  หลักการ  และแนวคิดเกีย่วกับคณุลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา  ซ่ึง
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไว  ดังนี้ 
  พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา  63-67)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาวาควรประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ  2  ประการ  คือ 
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 (1)  คุณลักษณะสวนตัว  บุคคลที่จะเปนผูบริหารควรจะประกอบดวยคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

     ก.  มีสุขภาพดี  งานครูใหญเปนงานหนักตองอาศัยความอดทนทั้งกายและใจ
อยูตลอดเวลา  ดังนั้นคุณสมบัติประการแรกที่จะตองคํานึงถึง  คือ  สุขภาพ  ถึงแมวาจะเกงสักเพียงใด
ถาสุขภาพไมดีความเกงนั้นหาเปนประโยชนอันใดไม 

    ข.  ความเฉลียวฉลาด  หากหัวหนางานขาดความเฉลยีวฉลาดยอมเปนเครื่อง
เลนของลูกนอง  การตัดสินใจในปญหาตางๆ ก็คงทําดวยความลําบาก 

    ค.  มีอารมณมั่นคง  มีความเปนผูใหญ  ถาครูใหญมีอารมณไมมั่นคงก็ตอง
บริหารดวยอารมณมากกวาดวยหลักการและเหตุผล  ตราบใดที่ผูบริหาร  บริหารดวยอารมณตราบนั้น
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาก็เปนไปดวยดีไดยาก  ผลก็คือความไมราบรื่นใน
การทํางาน 

    ง.  มีความประพฤติ  มีคุณธรรมสูง  ผูบริหารเปนผูนําไมเฉพาะแตในโรงเรียน
แตยังเปนผูนําในชุมชนอีกดวย  จึงตองเปนผูนําที่มีความประพฤติสมกับเปนผูที่ดําเนินการใหการศึกษา
แกบุคคลในชมุชนนั้นๆ  

    จ.  ความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิด  กลาวคือ  ความสามารถใน
การพูดทั้งที่ไมไดหมายความวาผูบริหารตองเปนนักพูดโนมนาวใจคนอยางเชี่ยวชาญ (ถาเปนไปได
ก็ยิ่งดี)  แตอยางนอยที่สุด  ผูบริหารตองสามารถพูดใหคนอื่นเขาใจความคิดของตนเองไดโดยไม
คลาดเคลื่อนจากที่ตั้งใจไว 

    ฉ.  คุณลักษณะอื่นๆ เชน  ความไมเห็นแกตัว  การรูจักเกรงใจผูอ่ืน  ความมี
ไหวพริบ ฯลฯ เหลานี้เปนคุณลักษณะที่ทําใหผูบริหารเปนบุคคลที่นานับถือและนาเล่ือมใสยิ่งขึ้น 
   (2)  คุณลักษณะวิชาชีพ  ผูบริหารควบคุมโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทาง
วิชาการโดยตรงจึงตองประกอบดวยคุณลักษณะ  ดังนี ้
     ก.  ความรูทางวิชาการ 

   ก)  ความรูดานวิชาการทั่วไป  ทั้งนี้มิไดหมายความวาผูบริหารตองรูดี
หมดทุกวิชา  แตผูบริหารตองรูหลักเบื้องตนของวิชาการเหลานั้นเพื่อวาการตรวจตราและการควบคุม
ตลอดจนการใหคําแนะนําแกครูใหกระทําไดโดยไมผิดพลาด 

   ข)  ความรูทางดานวิชาชีพ  ไดแก  ความรูที่จําเปนแกการบริหารงานใน
โรงเรียนและหลักแหงการจัดและใหการศึกษา  เชน  วิชาปรัชญาการศึกษา  หลักการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  วิชาวาดวยการวัดผลการศึกษา  จิตวิทยา  หลักการบริหารโรงเรียน  การแนะแนว  
การจัดหลักสูตรและหลักวิธีการศึกษา  เบื้องตน 
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     ข.  ประสบการณและระดับความรู  ระดับความรูในที่นี้หมายถึงระดับปริญญา
ที่ผูบริหารไดรับ  ถึงแมวาปริญญาไมไดเปนเครื่องประกันวาบุคคลนั้นสามารถทํางานไดผลดีก็ตาม  
แตก็เปนเครื่องแสดงความสามารถทางสติปญญาและความรูที่นํามาประกอบการงานไดพอสมควร  
ในดานประสบการณนั้นก็มีความสําคัญมากในการเปนผูบรหิาร  การไดผานงานมายอมมีความรอบรู
มากกวาคนที่ไมเคยผานงานนั้นๆ มากอน  ประสบการณชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความ
เปนจริงดีขึ้น  อยางไรก็ตามประสบการณอยางเดียวยอมไมพอแตบุคคลที่มีทั้งหลักวิชาการและ
ประสบการณยอมเปนเครื่องประกันไดวางานของเขาควรกาวหนาไปในทางที่ดี 

     ค.  การฝกอบรมในระหวางประจําทํางาน  มีกิจกรรมหลายอยางที่ผูบริหาร
อาจกระทําเพื่อใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ  เชน  การอานหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับวิชาการและ
วิชาชีพ  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางผูบริหารดวยกัน  การประชุมทางวิชาการ 
การฟงปาฐกถา  การไปดูโรงเรียนอื่นที่อาจมีจุดเดนคนละอยางพอที่นํามาใชได  การเขียนบทความ
ในการเขียนบทความทําใหตองคนควา  อานหนังสือมากยิ่งขึ้น  เปนเครื่องมืออันดีที่ทําใหผูบริหาร
ไดทั้งอานและเขียนแสดงความคิดออกมาเปนตัวอักษร 

  สมพงษ  เกษมสิน  (2526, หนา  296-298)  มีความเห็นวาคุณลักษณะของผูบริหารที่
จําเปนสําหรับผูบริหารแบงออกเปน  4  ดาน  คือ   
    (1)  ดานพ้ืนฐานและประสบการณ  (Background and Experience)  ในการปฏิบัติงาน
ไดแก  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการ  การวางแผน  ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร
และทักษะในการทํางานดานตางๆ  
    (2)  ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง  (Intellectual  and  Mental  Qualities)  
ไดแก  ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานเหตุผล  ความสามารถในการจดจํา 
ความสามารถในดานความรูทั่วไป  ความสามารถในการใชดุลยพินิจ  และความสามารถในการปรับ
ดานตางๆ  
    (3)  ดานคุณลักษณะทางกาย  (Physical Attributes)  ไดแก  การมีรางกายสมบรูณ
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 
    (4)  ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  (Personality  and  Interest)  ไดแก  ความ
กระตือรือรนและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบ 

  วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล  (2523, หนา 74-76)  ใหความเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว  ดังนี้ 
    (1)  ความเปนผูนํา  คือ  มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืนๆ ของบุคคลใน
กลุมและสามารถชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานไดงาย  ซ่ึงประกอบดวยลักษณะตางๆ 
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คือ มีความราเริงแจมใส  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความสามารถในการจูงใจคนมีความ
รับผิดชอบ  มีความฉลาดและไหวพริบดี  มีความขยันขันแข็ง  มีความเสียสละ  มีบุคลิกภาพดี  มี
ความเปนประชาธิปไตย 
    (2)  มีความรูและประสบการณ  เปนคุณสมบัติที่เกี่ยวกับงานอาชีพของผูบรหิาร
โดยเฉพาะเปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่ง  ความรูและประสบการณที่จําเปนสําหรับผูบริหารคือ  มีความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติของงาน  ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ความรูเทาทันเหตุการณ  ความรูและ
ประสบการณในวิชาการบริหาร 
   (3)  มีมนุษยสัมพันธ  ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งในและนอกสังกัด
ผูบริหารจึงจําเปนตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ซ่ึงประกอบดวยความยิ้มแยมแจมใส  มีความ
เสมอตนเสมอปลาย  ยกยองชมเชย  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความยืดหยุน  เปดเผย  และเปน
กันเอง 
    (4)  มีคุณธรรมสูง  คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูบริหารใหประพฤติ
แตในสิ่งที่ดีงาม  ไดแก  มีความยุติธรรม  ซ่ือสัตยสุจริต  มีความจงรักภักดี  มีศีลธรรม 
    (5)  มีสุขภาพดี  หมายถึง  สุขภาพทางกายและสุขภาพจิต  สุขภาพเปนเครื่อง
เสริมสรางใหการปฏิบัติงานถูกตองและสม่ําเสมอ 
    ผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารจากแนวคิดของ จักรพรรดิ  วะทา  (2538,  
หนา 18) ใน  4  ดาน  ดังนี้   
     (1)  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  ประกอบดวย  เปนคนทันสมัย  ใฝรูใฝเรียน
ขวนขวายหาความรูใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเสมอ  เปนคนมีเกียรติ นาเชื่อถือ เปนตัวอยาง
ที่ดี  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีความคิดริเร่ิมและพลังสรางสรรคสูง  มีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส  
มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ได  มีความรูกวางขวางทาง
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  ระเบียบราชการพิธีการตางๆ และมีความมั่นใจสูง 
      (2)  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  ประกอบดวย  มีความสามารถในการตัดสินใจ
โดยใชขอมลูและเหตุผลที่เหมาะสม เปนผูมีบารมีโดยมีคุณธรรม  มีมนุษยสัมพันธ  มีความสามารถ
จูงใจใหคนทํางานทําใหผูรวมงานมีความพอใจในการทํางาน  มีความสามารถในการสรางทีมงาน  
มีความสามารถในการสื่อสารกับหนวยงานและบุคคล มีความสามารถในการกระจายอํานาจและ
มอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติ และมีรูปแบบการเปนผูนําของตนเองสามารถแสดงบทบาทตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม  และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานการศึกษาแกผูบริหาร
การศึกษาหรือผูอ่ืนได 
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     (3)  คุณลักษณะดานทักษะทางการบริหาร  ประกอบดวย  มีทักษะในการแสวงหา
ความรูขอมูลใหมๆ เปนนักคิด  นักอาน  นักฟงที่ดี  มีเจตคติที่ดีตอการนําเครื่องมือเครื่องใช  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารงาน  มีความสามารถในการแกปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานโดยยึดประโยชนของทองถ่ินหรือสวนรวมเปนเปาหมาย  มีความสามารถในการ
ประสานงาน  มีความรูและสามารถในการใชภาษาไทยไดดี  มีความสามารถในการนําหลักการหรือ
ทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีความสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองใหประสบ
ความสําเร็จไดและมีความรูและความสามารถในการใชภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได 
     (4)  คุณลักษณะดานทักษะทางวิชาชีพ  ประกอบดวย  มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง  มีความเปนผูนําทางการศึกษาโดยมีความรูในหลักการ
และแนวคิดทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา  
มีความรูอยางลึกซ้ึงทางดานการศึกษา  มีความรูความสามารถในการเปนผูนิเทศ ชี้แนะทางการศึกษา  
มีความรอบรูเกี่ยวกบัทองถ่ินที่ตนปฏิบัติงานเปนอยางดี  มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  มีคุณวุฒิ
ทางดานการบริหารการศึกษา  เปนสมาชิกสมาคมและมีประสบการณทางการสอน 
   2)  คุณลักษณะของผูบริหารสตรี 
  บทบาทสตรีในยุคปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม  สตรีสามารถศึกษาวิชาการและ
ประกอบอาชีพตางๆ ไดเทากับบุรุษ  สตรีเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น  การประกอบอาชีพของสตรี
รวมทั้งการเรียกรองความเปนธรรมและเสมอภาคทางกฎหมาย  และนับตั้งแตประเทศไทยเรามี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  เปนตนมามีผลทําใหบทบาทของสตรีไดรับ
สิทธิตาง  ๆในสังคมมากขึ้น  ซ่ึง  กาญจนา  ลีวิโรจน  (2541,  หนา 19)  ไดแสดงความคิดเห็นวารัฐธรรมนญู
ฉบับนี้ไดวางหลักการพื้นฐานในการใหความคุมครองสตรี  โดยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับความ
เสมอภาคกันระหวางชายและหญิงไวในมาตรา  30  โดยกําหนดเปนหลักเกณฑเบื้องตนใหชายและ
หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  จะเห็นวาสตรีไดรับโอกาสมากขึ้นตามนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําใหสตรีซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของสังคมไดเขาไปมีสวนรวมหรือมีบทบาทมากขึ้นในการสรางประโยชนใหกับสังคม
โดยสวนรวมตอไป  การสรางประโยชนใหกับสังคม  เชน  มีการชวยเหลืองานเพื่อสวนรวมเพื่อให
สําเร็จลุลวงดวยดีโดยมารวมตัวของกลุมสตรีในรูปตางๆ เชน  รวมกันจัดตั้งเปนสภาสตรี  สมาคม
สตรี  กลุมสตรีหรือมูลนิธิตางๆ    
  จากแผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  ได
กําหนดวิสัยทัศนสตรีที่พึงประสงคใหสตรีทุกคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกดาน  สามารถ
พึ่งตนเองได  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
ใหสตรีมีสิทธิและศักดิ์ศรีเทาเทียมบุรุษและสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทั้ง
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ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  รวมท้ังการสรางความอบอุนในครอบครัว  สราง
ความเขมแข็งในชุมชน  และสรางสันติสุขในประเทศ  และประชาคมโลก  (สมาคมผูนําสตรีพัฒนา
ชุมชนไทยและกรมพัฒนาชุมชน,  2545,  หนา 12) 
  ในเวทีระดับโลกผูหญิงกับงานพัฒนา  ซ่ึงองคการสหประชาชาติไดใหความสนใจ
ถือเปนแนวคิดใหมของการพัฒนา  ไดเร่ิมขึ้นในป ค.ศ. 1970 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมตะวันตก
ไดเร่ิมตนเสนอแนวคิดในการบูรณาการ (Integration) ผูหญิงเขาไปในกระบวนการพัฒนาดวยปจจัย
ตางๆ เหลานี้คือ  (วิริยา  นอยวงศนยางศ,  2533,  หนา   81)   
   (1)  ความรุนแรงของขบวนการเรียกรองสิทธิสตรี (Women in Movement) ทั้ง
ในยุโรปและในอเมริกาเหนือ 
   (2)  ผลงานวิจัยของปญญาชนบางคน  เชน  Esther Bose up ในเรื่องบทบาท
ของผูหญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   การประชุมเนื่องในปสตรีสากล  (The International  Women  is  Year  Conference) 
ในป ค.ศ. 1975 นั้นเปนจุดเริ่มตนของทศวรรษการพัฒนาสตรีนับตั้งแตนั้นเปนตนมาบทบาทของ
ผูหญิงในกระบวนการพัฒนาหรือการเปนผูนําจึงเปนขอสนใจทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยตอไปนี้ 
    ยุพิน  วรสิริอมร และคนอื่นๆ (2533,  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยบทบาทของผูหญิง
ในองคการชวยเหลือตนเอง  พบวาในดานความเชื่อและคานิยมดั้งเดิมชายและหญิงมีความเชื่อวา  มี
ความแตกตางกันทางสรีรวิทยาอันเปนปจจัยสําคัญนําไปสูการแบงงานกันระหวางหญิงชาย  คือ 
ชายทํางานนอกบานและหญิงทํางานในบานแตก็มิใชเปนการแบงอยางเครงครัด  เพราะถาหาก
จําเปนชายทํางานของหญิงและหญิงทํางานของชายไดเปนการเสรมิกันและกันเมื่อเกิดความจําเปน 
   ประทุมมา  พลภักดี (2534,  หนา 62) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสตรีในการ
พัฒนา  ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฟาเหล่ียม  หมูที่ 6 ตําบลหนองเรือ  อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน  ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาสตรีในการพฒันาวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับตางๆ ไดมีการกลาวถึงการพัฒนาสตรีไวอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5  (2525-2529)  ไดเนนถึงการใหสิทธิเสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาคแก
สตรีอยางเทาเทียมกันในสังคม  ในอันที่จะใหสตรีไทยไดแสดงออกถึงความสามารถของตนและ 
เขามามีบทบาทรวมในการพัฒนาชาติบานเมืองอยางแทจริง  การมีสวนรวมในการพัฒนาตางๆ ของ
สตรีมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองเทานั้น หากแตในชนบทสตรีก็มีบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนา
หมูบาน  ลวนไดรับการสนับสนุนจากสตรีในหมูบานแทบทั้งสิ้น 
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  จะเห็นไดวาทุกหนวยงานในปจจุบันพยายามสนับสนุนใหสตรีพัฒนาตนเอง
เทาเทียมกับบุรุษ  แตการไตเตาขึ้นสูตําแหนงนักบริหารหญิงนับวายากลําบากพอสมควร  ในวงการ
ศึกษาก็มีนักบริหารหญิงที่เกงกลาสามารถในการบริหารมากมาย  มีช่ือเสียงและพัฒนาการศึกษาให
เจริญกาวหนาไดไมยิ่งหยอนกวาชาย  เพราะผูหญิงมีความละเอียดออน  มีความรอบรูและลึกซึ้งและ
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยจึงสามารถใชแรงจูงใจเพื่อสงผลใหผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจในการทํางาน 
(อาริยา  เมฆาธร,  2534,  หนา  25) 
  ในลักษณะการบริหารงานของสตรี  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรี  (สมิหรา  จิตตลาดากร, 2529,                   
หนา 18)  ไดกลาววาสตรีที่เปนผูนําทางการบริหารจะนิยมแกปญหาดวยวิธีจัดตั้งเปนคณะกรรมการ  
เพื่อตัดสินและพัฒนาการแบงงานใหผูใตบังคับทําตามความสามารถ  ซ่ึง  อภิชาติ  จํารัสฤทธิวงศ และ
เทพี  พันธุเมธา  (2527,  หนา 28 )  กลาววาสตรีจะเรียนรูขอบกพรองของผูนําที่เปนบุรุษแลวนํามา
ปรับปรุงตนเอง  ใชความออนหวานและเข็มแข็งไปพรอมๆ กับการทุมเทเวลาใหกับการทํางานอยาง
เต็มที่ปรับตัวใหเขากับสถานการณไดทันที  และใชความใจกลาเผชิญ 
  บวร  ประพฤตดิี,  ทิพาพร  พมิพิสุทธิ์  และเฉลิมพล  ศรีหงษ (2520, หนา 219-221)  
ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความสําเร็จในการทํางานดวยตนเองของสตรีวาควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (1)  จงสรางความมั่นใจในความรับผิดชอบตอหนาที่การงานโดยการตั้งใจทํางาน
อยางจริงใจและวางแผนการทํางานไวเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
  (2)  จงตอสูและบากบั่นในการทํางานเพื่อใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายดวยดีโดย
การเขารวมทํางานอยางจริงจังมิใชเพียงการนั่งเฝาดูการทํางานเทานั้น 
     (3)  ตองปรับปรุงตนเองเสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางาน 
     (4)  ประเมินตนเองถึงระดับการศึกษา  ความชํานาญ  เพื่อสรางการทํางานใน
ระดับสูงตอไป 
     (5)  ตองหมั่นสํารวจความบกพรองและพยายามแกไขดวยตนเอง 
     (6)  ตองเตรียมรับสถานการณการทํางานซึ่งประกอบไปดวยกฎเกณฑและความ
ยากลําบากนานาประการ  
     (7)  ตองสรางคานิยมในการทํางานในดานการใหความสําคัญแกสถานการณทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  และมีอิสระในการสรางสรรค 

(8)   อยาทํางานแบบเอาแตใจของตนเองฝายเดียว 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 38 

        (9)  ตองเปนผูวางแผนในการดําเนินชีวิตและเปนผูที่สามารถปรับตนเองไดทั้ง
ในหนาที่การงานและครอบครัว  สตรีสวนมากมักจะละทิ้งเปาหมายชีวิตเพื่ออุทิศตนเองใหแก
ครอบครัว  เปาหมายที่จะกาวไปสูระดับสูงจึงสูญไป 
     (10)  สตรีควรจะปฏิรูปแนวความคิดแบบดั้งเดิมเสียใหม  เพื่อความกาวหนาและ
เพื่อใหมีความรูความสามารถอยางเต็มที่ 
     (11)  ไมควรเปลี่ยนงานโดยปราศจากเหตุผล  จงสรางความพอใจในการทํางาน
ไมยึดอารมณตนเปนสําคัญ  หลีกเลี่ยงการยึดคุณคาเรื่องเงินตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการทํางาน
มีความอดทนและอดกลั้นเพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหสตรีกาวไปสูระดับผูนํา 
    ทิพยคงคา  (นามแฝง)  (2532, หนา 8)  ไดกลาวถึงผูบริหารที่เปนสตรีดังนี้  
     (1)  สตรีนักบริหารตองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  จึงตองมีลักษณะทํางานการ
วางตัว  การแตงกายทรงผม  ตลอดจนคําพูดและน้ําเสียงที่เปลงออกมาตองแสดงความมั่นใจในความ
รอบรู  ความชํานาญ  และความสามารถ 
     (2)  ตองรูจักสรางความสัมพันธทางสังคมกับผูใตบังคับบัญชา  โดยการมีใจกวาง  
ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
     (3)  ตองมีความชํานาญทางเทคนิคทางดานบุคคล  และทางการบริหารเพราะเปน
ส่ิงที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     (4)  ตองมีการจัดทําตารางการวางแผน  การทาํงานลวงหนา  และสํารวจดูวาได
ปฏิบัติไปตามตารางหรือไม  การปองกันเรื่องการบริหารเวลาจึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการแบงงานและ
มอบหมายงานใหผูอ่ืนตามความเหมาะสม 
     (5)  ตองรูจักความชํานาญเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชาเพื่อเลือกมอบงานให
ทําแทนโดยที่งานนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ 
     (6)  ตองเรียนรูวิธีการแกไขความประหมา  ซ่ึงจะเกดิขึ้นกับผูบริหารสตรี 
     (7)  รูจักการขอเลื่อนตําแหนงหรือขอเขารับทํางานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น  
แสดงถึงความกระตือรือรนที่จะทํางาน  จะทําใหผูบริหารบุรุษเห็นความตั้งใจจริง 
     (8)  ผูบริหารสตรีตองเรียนรูถึงกลวิธีการแกไข  การถูกทาบทามทางดานชูสาว
โดยการรักษาความถือตัวเอาไว  ในขณะเดียวกันก็รักษามิตรภาพเอาไวดวย 
      ดังนั้นผูบริหารที่เปนสตรีตองเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของตวัเองเพือ่
บทบาทของสตรีในยุคปจจุบันอันไดแก  การสรางความมั่นใจในความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
ตองหมั่นสํารวจความบกพรองและพยายามแกไขดวยตนเอง สตรีตองแสวงหาความรูใหมๆ ที่สําคัญ 
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สตรีเองก็จะตองรูวาตนเองมีความพรอม  มีความสามารถที่จะเขาไปมีบทบาทในสังคมไดในระดับใด
เพียงใด 

  

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ  
  ชลิต  เพ็ชรรัตน  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ
สํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน
และเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา 
    1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง  อยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนกคุณลักษณะเปนรายดานพบวา  ดานคุณธรรม  อยูใน
ระดับมาก  ดานบุคลิกภาพ  ดานทักษะ  และดานความรู  อยูในระดับมากตามลําดับลงมา 
    2)  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวาไมแตกตางกัน 
  นพนิตย  ชั้นบุญใส  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนา 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา 
   1)  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนทั้งดานวิชาชีพและดานสวนตัว  ตามความคิดเห็น
ของครูอาจารยอยูในระดับมาก 
   2)  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนระหวางความคิดเหน็ของครูอาจารยที่ปฏิบัติงาน
ในประเภทของโรงเรียนตางกัน  ระหวางครูอาจารยที่มีวฒุิการศึกษาตางกันและระหวาง 
ครูอาจารยที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  ไมแตกตางกัน 
   3)  แนวทางสําคัญของการพัฒนาคุณลักษณะดานวิชาชีพ  ไดแก  การมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนของผูบริหารและการหาโอกาสศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหารงาน 
   4)  แนวทางสําคัญของการพัฒนาคุณลักษณะสวนตัว  ไดแก  การเขารับการอบรมใน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผูบริหาร  การเปนวทิยากรใหความรูแกครูอาจารยและบุคคลทั่วไป  
และการรวมปฏิบัติงานหรือทีมงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 40 

  วรินทร  วิรุณพันธ  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงและ
ที่คาดหวัง  ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ในกลุมศูนย 
อันดามัน  ผลการศึกษาพบวา 
    1)  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ในกลุมศูนยอันดามัน  โดยในภาพรวมและรายดาน
พบวาคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง  สวนคุณลักษณะที่คาดหวังอยูในระดับมาก 
   2)  บุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในกลุมศูนยอันดามัน  มีความคิดเห็น
ตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงต่ํากวาที่คาดหวังอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .001  ทั้ง
ในภาพรวมและรายดาน 
   3)  บุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในกลุมศูนยอันดามัน ที่มีเพศตางกัน
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันยกเวน
ดานวิชาการ  มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และมคีวามคดิเหน็ตอคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารที่คาดหวังในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   4)  บุคลากรศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  ในกลุมศูนยอันดามัน  ที่มีบทบาท
การปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
   5)  บุคลากรศนูยบริการการศกึษานอกโรงเรยีน  ในกลุมศนูยอันดามัน  ที่มปีระสบการณ
การการปฏิบัตงิานแตกตางกนัมีความคดิเหน็ตอคณุลักษณะผูนําของผูบริหารทีเ่ปนจริงและที่คาดหวัง
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
  ณภัทร  ชินวงศ  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนจริง
และท่ีพึงประสงค  ในทัศนะของครูอาจารยโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
   1)  ครูอาจารย  โรงเรียนประถมศึกษา  มีความเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ที่เปนจริง  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  
มนุษยสัมพันธ  อยูในระดับมาก  และความรูความสามารถ  ความเปนผูนํา  เทคนคิ  การประชุม  อยูใน
ระดับปานกลาง 
   2)  ครูอาจารย  โรงเรียนประถมศึกษา  มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนที่พึงประสงค  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวาคุณธรรม
มนุษยสัมพันธ  ความเปนผูนํา  อยูในระดับมากที่สุด  และบุคลิกภาพ  ความรูความสามารถ  และ
เทคนิคการประชุม  อยูในระดับมาก 
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   3)  ครูอาจารย  โรงเรียนประถมศึกษา  ที่มีเพศและประสบการณตางกัน  มีความคิดเห็น
ตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนจริงและที่พึงประสงค  จาํแนกตามเพศ  โดยรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาดานคุณธรรม  ดาน
มนุษยสัมพนัธ  ดานความเปนผูนํา  แตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติ   
  รณภพ  ตรึกหากิจ  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  พบวา 
   1)  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  อยูในระดับมาก 
   2)  ขาราชการครูชายกับขาราชการครูหญิงมคีวามคิดเหน็ตอคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
   3)  ขาราชการครูที่มีประสบการณมากกับขาราชการครูที่มีประสบการณนอยมีความ
คิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 
  กุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
   1)  คุณลักษณะผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและครูอัตราจางอยูในระดับมาก  และเมื่อจําแนก
คุณลักษณะเปนรายดานพบวา  ดานบุคลิกภาพ  ดานทักษะทางดานวิชาชีพ  ดานทักษะทางการบริหาร  
และดานภาวะผูนํา  อยูในระดับมากตามลําดับ 
   2)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารสตรี  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี  จําแนกตามเพศ  และประสบการณ  พบวาความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและครูอัตราจางที่เปนเพศชายและเพศหญิง  และประสบการณตางกัน  มคีวามคิดเห็น
โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  อีสตัน  (Easton,  1974,  p. 9894-A)  ไดทําการศึกษาคุณลักษณะของคณบดีผิวดําที่ประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐเซาทอีสเทอรน  สหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษา
พบวา  คณบดีที่ประสบผลสําเร็จมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี  มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ประชาชน  ไดรับความเคารพและความไววางใจจากผูรวมงาน  มีความสามารถในการจัดองคการมี
ความเปนผูนํา  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่ม  มีประสบการณสูง  และมีความรูกวางขวาง 
  แมกนูสัน  (Magnuson, 1971, pp. 78-91)  ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียน
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยจําแนกคุณลักษณะของผูจัดการ
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โรงเรียนออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  คุณลักษณะดานวิชาชีพ  และคุณลักษณะดานสวนตัว  สรุป
คุณลักษณะทั้งสองดานไดดังนี้ 
  1)  คุณลักษณะดานวิชาชีพ  ไดแก  มีความสามารถติดตอกับผูอ่ืนได  มคีวามสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในวิชาการบริหารดี  รูจักการมอบหมายงาน  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  มีความสามารถตอการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีการวางแผนและจัดหนวยงานดี  
ใหความสนใจแกผูรวมงาน  รูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม  มีวิธีการเขาหาประโยชนจากสิ่งนั้นไดดี 
  2)  คุณลักษณะสวนตัว  ไดแก  มีความยุติธรรม  มีความรอบรู   มีอารมณมั่นคง  มี
ความซื่อสัตยและจริงใจ  มีความเปนกันเอง  มีอารมณขัน  เปดเผยเขาใจงาย  มีความคงเสนคงวา
และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
  โฮลโลมอน  (Hollomon,  1999,  p. 605-A)  ไดทําการศึกษาคุณสมบัติของอาจารยใหญที่
มีความสัมพันธกับการพัฒนาอาชีพ  พบวาคุณสมบัติของอาจารยใหญขึ้นอยูกับการเรียนรูดวยตนเอง
และตองเปนผูที่มีคณุคาทางจิตใจซึ่งเกี่ยวของกับการมีจิตใจดี  มีความรูสึกนึกคิดที่ดี  มีน้ําใจ  และมี
จิตวิญญาณที่ดี  คุณสมบัติของอาจารยใหญอยูที่การเสียสละเพื่อใหไดงานที่ตอเนื่องโดยมีแรงจูงใจ
ในการทํางานที่ใชเงินนอยแตไดงานมาก  และเปนผูนําที่เขมแข็ง 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสตรีตามทัศนะของครู  ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยใชแนวคิดของ  จกัรพรรด ิ 
วะทา  (2538,  หนา  18)  ณภัทร  ชินวงศ  (2545,  หนา  4)  และกุลกาญจน  มลิเกตุ  (2546,  หนา  4)  
ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนกระบวนแนวคิดการวิจัยได  4  ดาน  ดังนี้   
 2.4.1  ดานบุคลิกภาพ  ประกอบดวย  เปนคนทันสมัย  ใฝรูใฝเรียน ขวนขวายหาความรูให
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเสมอ  เปนคนมีเกียรติ นาเชื่อถือ เปนตัวอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ มีความคิดริเร่ิมและพลังสรางสรรคสูง มีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส มีความยืดหยุนและ
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ ได  มีความรูกวางขวางทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ระเบียบราชการพิธีการตางๆ และมีความมั่นใจสูง  มีความกระตือรือรนในการทํางาน
ตื่นตัวตอการพัฒนา 
  2.4.2  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  ประกอบดวย  มีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช
ขอมูลและเหตุผลที่เหมาะสม เปนผูมีบารมีโดยมีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถจูงใจให
คนทํางานทําใหผูรวมงานมีความพอใจในการทํางาน มีความสามารถในการสรางทีมงาน  มีความสามารถ
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ในการติดตอส่ือสารกับหนวยงานและบุคคล  มีความสามารถในการกระจายอํานาจและมอบหมาย
งานใหผูอ่ืนปฏิบัติ และมีรูปแบบการเปนผูนําของตนเองสามารถแสดงบทบาทตามสถานการณได
อยางเหมาะสม  และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานการศึกษาแกผูบริหารการศึกษาหรือผูอ่ืน
ได 
 2.4.3  คุณลักษณะดานทักษะทางการบริหาร  ประกอบดวย  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ขอมูลใหมๆ เปนนักคิด  นักอาน  นักฟงที่ดี  มีเจตคติที่ดีตอการนําเครื่องมือเครื่องใช  และเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการบริหารงาน  มีความสามารถในการแกปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชนของทองถ่ินหรือสวนรวมเปนเปาหมาย  มีความสามารถในการประสานงาน  
มีความรูและสามารถในการใชภาษาไทยไดดี  มีความสามารถในการนําหลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีความสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองใหประสบความสาํเร็จไดและ
มีความรูและความสามารถในการใชภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได 
 2.4.4  คุณลักษณะดานทักษะทางวิชาชีพ  ประกอบดวย  มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง  มีความเปนผูนําทางการศึกษาโดยมีความรูในหลักการและ
แนวคิดทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
มีความรูอยางลึกซึ้งทางดานการศึกษา มีความรูความสามารถในการเปนผูนิเทศ ชี้แนะทางการศึกษา 
มีความรอบรูเกี่ยวกับทองถ่ินที่ตนปฏิบัติงานเปนอยางดี  มีการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท  มีคุณวุฒิ
ทางดานการบริหารการศึกษา  เปนสมาชิกสมาคมและมีประสบการณทางการสอน  มคีวามสามารถ
ในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน  


